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Abstract
Aim: The overall aim of this study is to get an understanding of hospital education. This means
that this study is about how the teaching is designed and what affects the teacher’s tuition, as
well to gain an understanding of how physical and health education is conducted at the hospital
school. The purpose was expressed in three questions: 1. What factors affect the teaching of the
hospital teacher at the hospital school? 2. Does the hospital teacher use physical and health
education when teaching and what experience do the teachers have for physical activity when
they're teaching? 3. What opportunities and limitations do the hospital teachers experience for
physical activity?
Method: The study material is collected via semistructured interviews. The selection is based
on a strategic selection of participants. Selection criteria are based on that the teacher works at
a hospital school. The theoretical starting point of this study is curriculum theory and framework factor theory.
Results: The results show the five factors are affecting the teaching at the hospital school.
These factors are student group, design, local, content and time. The majority of teachers at the
hospital school do not use physical and health education when they’re teaching. The occasions
when teachers uses physical activity vary. The children's state of sickness and local access consider teachers to be the factors that affect possible use of physical education.
Conclusion: Teaching at the hospital school is essentially based on what the student's home
school imposes. Swedish or Swedish as a second language, Mathematics and English gets a
large focus when teaching at the hospital school. Physical frameworks, regulatory frameworks
as well as transformation and realization processes affect the teaching at the hospital school.

Sammanfattning
Syfte och frågeställningar: Det övergripande syftet med denna studie är att få en förståelse
för sjukhusundervisningen. Detta innebär att denna studie handlar om hur undervisningen utformas och vad som påverkar sjukhuslärarens undervisning, samt få en förståelse för hur ämnet idrott och hälsa bedrivs på sjukhusskolan. Syftet mynnade ut i tre frågeställningar: 1.
Vilka faktorer påverkar sjukhuslärarens undervisning? 2. Använder sig sjukhusläraren av idrott och hälsa i undervisningen och vad har de för erfarenhet av fysisk aktivitet i undervisningen? 3. Vilka möjligheter och begränsningar upplever sjukhuslärarna när det gäller att bedriva undervisning som innehåller fysisk aktivitet?
Metod: Metoden är intervju där intervjuernas karaktär är semistrukturerade. Urvalet är baserad på ett strategiskt urval av deltagare. Urvalskriteriet är att läraren är verksam på en sjukhusskola. Studiens teoretiska utgångspunkt är läroplansteori och ramfaktorteori.
Resultat: Resultatet visar att fem faktorer påverkar undervisningen vid sjukhusskolan. Dessa
faktorer är elevgrupp, utformning, lokal, innehåll och tid. Majoriteten av lärarna vid sjukhusskolor använder sig inte av idrott och hälsa vid undervisning. De tillfällen fysisk aktivitet används varierar. Elevens sjukdomstillstånd och lokaltillgång anser lärarna vara de faktorer som
påverkar möjligheten att bedriva undervisning som innehåller fysisk aktivitet.
Slutsats: Undervisningen vid sjukhusskolan formas i huvudsak av det som elevens hemskola
ålägger. Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska får stort utrymme i
undervisning. Fysiska ramar, reglerande ramar samt transformeringsprocess och realiseringsprocess påverkar undervisningen vid sjukhusskolan.
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1 Inledning
Barn och ungdomar blir sjuka. I vissa fall blir de så sjuka att de måste infinna sig på sjukhus
för vård och undersökning. Vid sjukhusvistelse har alla elever rätt till undervisning som motsvarar den undervisning som eleven kan delta i (SFS 2010:800). All sjukhusundervisning kan
bara bedrivas av lärare med legitimation (ibid).

Enligt Skolinspektionen bör sjukhusskolan kunna erbjuda eleven förutsättningar att inhämta de
kunskaper som hen annars går miste om på grund av sjukhusvistelsen (Skolinspektionen 2017).
Undervisningen sker i sjukhusets lokaler eller på patientens rum och genomförs antingen i
grupp eller enskilt. Vid undervisning inom barn- och ungdomspsykiatrin sker denna oftast enskilt med individen. Undervisningen som sker vid sjukhusskolan är antingen öppen eller tidsbokad vilket ställer krav på att information ska ges till barn och ungdomarna att sjukhusundervisningen finns tillgänglig.

Då sjukhusskolan är en särskild utbildningsform är den inte en del av skolväsendet. Detta innebär att sjukhusskolan inte är underordnad samtliga av skolväsendets bestämmelser. Utbildningen som eleven tillhandahåller på sjukhus ska vara, så gott det går, likvärdig med den utbildning som erhålls inom aktuell skolform. Elevens hemkommun är ansvarig för att elever
fullgör sin skolplikt, och vid undervisningen på sjukhusskolan är det den rektor som finns vid
elevens ordinarie skola som är rektor för eleven. (Skolinspektionen 2017, s. 8)

Vid sjukhusskolan är det landstinget (eller huvudmannen för skolan) som tillhandahåller lokaler
som undervisningen bedrivs i samt den vård som elever vid sjukhusskolan får. Enligt Skolinspektionen (2017) finns bristande kunskap, såväl hos sjukhuspersonal som hos eleven, om elevens rätt till sjukhusundervisning. Detta innebär att det finns elever som vistas på sjukhus utan
vetskap om sjukhusundervisning (ibid, s. 11-15).

Undervisningen som bedrivs sker med stort elevinflytande. Sjukhusskolor med anslutning till
BUP (barn- och ungdomspsykiatri) jobbar nästan uteslutande med ämnen som eleverna själva
tycker är intressanta. Sjukhuslärarna på BUP erfar att deras elever har dålig erfarenhet av skola
och skolarbete, och därmed arbetar man tillsammans med eleven för att hitta ingångar till lustfyllt lärande (Skolinspektionen 2017, s.14). Med tanke på att undervisningen måste anpassas
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efter elevernas förutsättningar och behov, ställs det krav på sjukhuslärarnas förmåga att kunna
undervisa i ämnen man själv inte är behörig i (Skolinspektionen 2017, s.7).

Studier visar att de största behov barn och ungdomar upplever vid sjukhusvistelse är möjlighet
till fysisk aktivitet (Pelander & Leino-Kilpi 2010; Runeson et al 2002;). Samtidigt visar studier
på fysisk aktivitet och dess hälsofrämjande och rehabiliterande effekter för såväl det somatiska
som det psykiska välbefinnandet (Fyss 2016). Denna studie avser därför att undersöka undervisningen vid sjukhusskolan för att få reda på vad som påverkar innehållet och utformningen,
samt hur lärarna vid sjukhusskolan ser på möjligheten att genomföra fysisk aktivitet och undervisa i idrott och hälsa.

1.2 Forskningsläge
Nedan presenteras forskning som berör sjukhusvistelse i relation till fysisk aktivitet och sjukhusundervisning. Då lite forskning genomförts på sjukhusundervisning har forskningsläget
mynnat ut i tre övergripande teman för att ge relevant information om sjukhusundervisningen.

Detta innebär en bred ingång för att få fram forskningsläge om så väl fysisk aktivitet, sjukhusvistelse, sjukhusundervisning och ämnesintegrerad undervisning. Då barn och ungdomars sjukhusvistelse inbegriper en rad olika förutsättningar har även detta tagits i beaktande vid genomgång av aktuell forskning. De teman som redovisas är: barns och ungdomars behov vid sjukhusvistelse, inkludering och fysisk aktivitet.

1.2.1 Barn och ungdomars behov vid sjukhusvistelse
För att undervisningen och lärande ska uppfattas som stimulerande måste läraren anpassa innehållet utefter elevernas behov. En central punkt blir då hur innehållet i undervisningen kan engagera och utmana eleverna (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s. 342). Därmed är val av aktivitet
samt en hanterbar miljö viktigt för barn och ungdomar som vårdas på sjukhus. För att sjukhusundervisning såväl som sjukhusvistelse ska blir hanterbar är det betydelsefullt att förstå deras
individuella behov och perspektiv. I en finsk studie, med 388 barn i åldrarna 7-11 år, undersöktes barnens bästa och sämsta erfarenheter vid sjukhusbesök. Många av barnen beskrev underhållningsaktiviteter och möjligheten till att delta i detta. De olika aktiviteterna upplevdes som
de bästa händelserna under sjukhusvistelsen och att de fysiska objekten som användes vid underhållningsaktiviteterna, t.ex. video och spel, upplevs som näst bäst (Pelander & Leino-Kilpi
2010). De bästa händelserna för barn och ungdom under sjukhusvistelsen var de aktiviteter där

2

de själva gavs möjlighet att vara aktiva. Det som barnen inte uppskattade vid sjukhusvistelsen
var själva vården, behandlingen och procedurerna runt omkring denna.

Ytterligare studier visar att möjlighet för barn att leka och känna glädje var viktiga parametrar
vid sjukhusvistelsen (Björk, Nordström & Hallström 2006; Runeson, Hallström, Elander &
Hermerén 2002). En studie genomfördes där man observerade tolv svenska barn i syfte att få
information om vilka behov barnen hade vid sjukhusvistelsen. De barn som inte uppenbart var
påverkade av sitt sjukdomstillstånd upplevde behov av att röra på sig, genom att krypa, cykla
eller springa. Närheten till föräldrar, deltagande i behandling och vård samt behov av god relation med vårdpersonalen/sjukhuspersonalen var tre övriga behov som observerades (Björk,
Nordström & Hallström 2006). Vidare har en observationsstudie gjorts på 21 pojkar, åldrarna
5-16 år, och deras behov vid sjukhusvistelse. Sex kategorier av pojkarnas behov observerades
då behandling inte skedde. Dessa var behov av aktivitet, behov av nya erfarenheter, behov av
information, behov av att vara delaktig, behovet av att ses och uppmärksammas samt resurser
för fysiska behov (vatten, mat etc.) (Runeson, Hallström, Elander & Hermerén 2002)

Då fysisk aktivitet vid sjukhusvistelse är ett ständigt återkommande behov för barn och ungdomar genomfördes en innovationsstudie på ett sjukhus i Australien. Studien genomfördes genom
att erbjuda barn och ungdomar möjlighet att delta i veckovisa golflektioner under 8 veckor.
Studiens huvudsyfte var att undersöka om ämnet idrott och hälsa gick att bedriva som sjukhusundervisning. Efter genomförda golflektioner avslutades interventionen med en golfturnering.
Den veckovisa golflektionen varade i två timmar och var uppdelad i två halvor, en teoretisk och
en praktisk. Undervisningen och golfturneringen genomfördes i och omkring sjukhuset. Den
praktiska undervisningen bedrevs i lokaler som var lättillgängliga för barnen och ungdomarna
att komma till, och anpassades till miljön såväl inomhus som utomhus. 127 barn och ungdomar
deltog i denna studie, 53 stycken var delaktiga under den veckovisa undervisningen och 74
stycken deltog under golfturneringen. Under undervisningen av de teoretiska aspekterna av golf
(regler, fair play, historia och bandesign) deltog eleverna med stort intresse och det fanns en
vilja att lära sig mer om golf. Den praktiska delen av undervisningen sågs som en succé, eftersom den lockade flera elever att delta, även de elever som tidigare inte velat delta i sjukhusundervisningen. I undersökningen fann man fyra återkommande teman från såväl golfinstruktörer som elever. Dessa var golf som en lärandeaktivitet, golf som ett verktyg för engagemang,
golf som en distraktion och golf som ett verktyg för att socialisera. (Issaka & Hopkins 2015)
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Den sistnämnde studien är intressant då den visar prov på att undervisning i idrott och hälsa
kan upplevas såväl stimulerande som inbjudande för barn och ungdomar. Men även att ge och
skapa möjligheter för att barn och ungdomar skulle vilja ta del i en aktivitet och lärandesituationer under sin sjukhusvistelse. Detta går emot Pelander och Leino-Kilpi (2010) en studie där
barnen uppskattade sjukhusvistelsen då de slapp undervisning och skolarbete.

1.2.2 Inkludering för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
För att undervisning inom ämnet idrott och hälsa ska bedrivas i sjukhusmiljö, måste elevernas
rådande sjukdomstillstånd, kunskapsbehov och individuella förutsättningar tas i beaktande. För
att få barn och ungdomar med funktionsvariation att delta i en aktivitet gäller det att anpassa
förutsättningarna efter deras möjlighet att delta. Detta gör man genom anpassning av utrustning
eller utformning av aktiviteten så att den möter elevens förutsättningar (Geidne & Jerlinder
2016).

Framgångsfaktorer vid inkludering av barn och ungdomar med funktionsvariation i ämnet idrott
och hälsa har visat sig bero på om rätt stöd finns under lektionen (Block & Obrusnikova 2007),
då det i huvudsak är lärarens kunskap samt förmåga att anpassa idrottslektionen och dess innehåll som är avgörande för individen att deltaga. Individuella idrotter som genomförs av yngre
barn är de aktiviteter där inkludering går bäst att genomföra, eftersom skillnaden i färdighetsnivå anses vara mindre (Geidne & Jerlinder 2016). En annan viktig faktor till framgångsrikt
deltagande och genomförande är klasskamraternas attityd och intentioner gentemot elever med
funktionsvariation (Block & Obrusnikova 2007).

Lärare i idrott och hälsa har ett positivt förhållningssätt till att inkludera barn och ungdomar
med funktionsvariation i idrott och hälsa. Detta framgår av en studie gjord på 221 svenska
grundskolelärare i ämnet idrott och hälsa (Jerlinder, Danermark & Gill 2010). Dock upplever
lärarna svårigheter i att implementera inkluderande undervisning på egen hand. För att lyckas
med inkludering i undervisningen menar lärarna att kollegialt stöd, strukturellt stöd och förvaltningsstöd är nödvändigt, samtidigt som den fysiska miljön och material är nödvändigt för en
lyckad inkluderande undervisning. (ibid)

Skolmiljön och tillgängligheten när det gäller undervisningslokaler är ett problem för många
elever med funktionsvariation. Detta visade sig i en undersökning gjord med 34 elever med
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funktionsvariation (ej inlärningssvårigheter) som deltog i den generella undervisningen vid
svenska skolor. Eleverna upplevde barriärer i såväl den sociala som den fysiska miljön även
om skolan i sig uppfyllt kraven för tillgänglighet. Eleverna upplevde att undervisningstillfällena
till och med kunde vara exkluderande vid lektioner som innehöll moment av praktisk karaktär
(t.ex. utomhusmiljö, slöjd eller idrott). (Hemmingson & Borell 2002)

Vid undervisning av ämnet idrott och hälsa i sjukhusmiljö krävs anpassning av innehållet utefter rådande omständigheter såsom tid, faciliteter, gruppstorlek, utomhusmiljö och lärarens kunskap om ämnesinnehåll (Issaka & Hopkins 2015). Dessa ramfaktorer styr även undervisningen
i idrott och hälsa vid den generella skolan. Dock har det framkommit att det är andra faktorer
än tid och faciliteter som har störst påverkan på innehållet vid undervisning av idrott och hälsa
på gymnasiet. Lundvall och Meckbach (2008) menar på att skolreformen från 1994 har gett
lärare i ämnet idrott och hälsa större handlingsutrymme och därmed möjliggjort att använda sig
av flera metoder och varierat innehåll i undervisningen. Dock verkar det som att lärare saknar
något tydligt kunskapsobjekt i undervisningen. I vissa fall fungerar de elever som deltar i föreningsidrott som styrgrupp för vad undervisningen i idrott och hälsa bör innehålla. (Lundvall &
Meckbach 2008)

1.2.3 Biologiska effekter av fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet har stor betydelse för människans liv och upplevda hälsa. Detta fastställs även
i tidigare redovisat avsnitt om barn och ungdomars behov vid sjukhusvistelse. I den generella
skolan har elever möjlighet att vara fysiskt aktiva dels under olika undervisningssituationer men
framför allt i ämnet idrott och hälsa. En sjukhusvistelse kan innebära långvarigt sängliggande
och minskad aktivitetsnivå. Långvarigt sängliggande ger negativa effekter på det kardiovaskulära systemet, skelett och skelettmuskulatur. En kraftig minskning av aktivitetsnivå påverkar
även blodtryck och blodsockernivåer (Fyss 2016, s. 3).

Under senare år har även läkare ordinerat fysisk aktivitet på recept. Vid behandling av cancer
rekommenderas fysisk aktivitet för att minska cancerrelaterad trötthet, och få bättre funktion
och livskvalité. (Fyss 2016, s.345; Mishra et al 2012; Schmitz et al 2010). Dock är det oklart i
vilken mängd, dos eller intensitet den fysiska aktiviteten ska genomföras för att få bästa effekt
(Mishra et al, 2012; Schmitz et al 2010). De hormon som bidrar till känslan av god livskvalité
ökar vid fysisk aktivitet. Dessa hormon är bland annat endorfiner, serotonin, dopamin och
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noradrenalin (ibid 2016, s 30). Fysisk aktivitet kan även fungera som buffert mot stress samt
förbättra sömnkvaliteten. (Fyss 2016, s. 167).

Grovmotoriska grundformer är basen för barn att utveckla sin rörelseförmåga. Vid sjukhusvistelse kan barns aktivitet begränsas och bara ske vid få tillfällen om inte annat ordinerats. Därmed blir barnet begränsat i sitt utforskande av den egna fysiska förmågan. Tidigare studier har
visat att aktivitetsnivå påverkar barn och ungdomars motoriska kompetens samt graden av aktivitetsnivå vid högre åldrar (Barnett et al 2009; Holfelder & Schott 2014). Dessa resultat återspeglas även på barns och ungdomars upplevda självuppfattning. Det vill säga att de individer
som inte är fysiskt aktiva upplever sig besitta dålig fysisk kompetens och lägre social acceptans
än individer som är fysiskt aktiva (Vedul-Kjelsås, Stensdotter, Haga & Sigmundsson. 2015).

Välkänt är att fysisk aktivitet påverkar kroppens förmåga att hantera blodsockernivåer och att
fysisk aktivitet även påverkar kroppens insulinkänslighet (Fyss 2016, s. 373). I en studie innehållande svenska barn och ungdomar med typ 1-diabetes undersöktes deras fysiska aktivitet
associerat med blodsockerhalten vid långtidsprov (Beraki 2014). Detta blodprov bestod av att
analysera nivåer av Hb1Ac hos individer. Data samlades in från 4655 barn och ungdomar (ibid).
Resultatet visade att en majoritet (89% )var fysiskt aktiva vid minst 1-2 tillfällen per vecka,
samt att 56 procent utav urvalet var aktiva minst 3-5 gånger per vecka. Resultaten visade även
att nivåerna av HbA1C påverkas av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes.
Barn och ungdomar som inte deltog i någon fysisk aktivitet hade signifikant högre andel
HbA1C än barn och ungdomar som var fysiskt aktiva. Dessutom var insulindoseringen lägre
hos de barn och ungdomar som var fysiskt aktiva jämfört med de som inte deltog i någon fysiskt
aktivitet. Utifrån detta resultat rekommenderar författarna i studien att barn och ungdomar bör
vara fysisk aktiva vid behandling (ibid). Därmed finns det en stor vinst i att utbilda barn och
ungdomar med typ 1-diabetes om vikten av fysisk aktivitet när de genomgår behandling.

1.2.4 Sammanfattning av forskningsläge
Hälsovinsterna vid fysisk aktivitet är många och fungerar i preventivt samt rehabiliterande syfte
och är en grundsten i det dagliga livet. Att barn och ungdomar är fysiskt aktiva medför ett
investeringsvärde för framtiden. Genom fysisk aktivitet kan barn och ungdomar ta sig an bekanta likväl som nya arenor.
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För barn och ungdomar som av olika anledningar hamnar på sjukhus är behovet att vara sysselsatt, delaktig och i rörelse viktigt för att göra vistelsen hanterbar och lustfylld. Problemet
med detta är att barn och ungdomar med funktionsvariation upplever sig exkluderade i aktiviteter och undervisning av praktisk karaktär. För dessa elever är lärarens förmåga till anpassning
av undervisningssituationen och elevens behov avgörande. Därmed ställs det krav på sjukhuslärarnas förmåga att kunna undervisa ämnen utefter elevens förutsättningar och behov.

1.3 Syfte
Det övergripande syftet med denna studie är att få en förståelse för sjukhusundervisningen.
Detta innebär att denna studie handlar om hur undervisningen utformas och vad som påverkar
sjukhuslärarens undervisning, samt få en förståelse för hur ämnet idrott och hälsa bedrivs på
sjukhusskolan. Följande frågeställningar är centrala i uppsatsen för att besvara studiens syfte:

1. Vilka faktorer påverkar sjukhuslärarens undervisning?
2. Använder sig sjukhusläraren av idrott och hälsa i undervisningen och vad har de för
erfarenhet av fysisk aktivitet i undervisningen?
3. Vilka möjligheter och begränsningar upplever sjukhuslärarna när det gäller att bedriva
undervisning som innehåller fysisk aktivitet?

1.4 Teoretiska utgångspunkter
För att få en bred förståelse för problem som kan vara förknippade med undervisning på sjukhus
och för att bearbeta data används läroplansteori och ramfaktorteori som teoretisk utgångspunkt.

1.4.1 Läroplansteori och ämnesövergripande undervisning.
Läroplansteorin är uppdelat enligt tre processer; formulering av läroplan, transformering av
läroplan och realisering av läroplan. Vid formulering av läroplan är utgångspunkten de föreskrifter som gäller i ett skolsystem och vilka ämnen som ska studeras, vilken tid varje ämne
erhåller, vilka mål som ligger till grund för undervisningen samt vilket innehåll ämnena ska ha.
Från läroplanen gör sedan skilda aktörer en tolkning, tillägg och fråndrag. Denna process kallas
för läroplanstransformering. De aktörer som påverkar innehållet är elever, lärare och skolor.
Eleverna genom att antingen acceptera eller demonstrera ointresse eller motstånd och därigenom få läraren att förändra i innehållet. Läraren är huvudaktör för transformeringen av läroplanen då hen styr undervisningen och uppgift utefter vad de anser förväntas, vad de kan och efter
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vilka yttre villkor som råder. I svagt avgränsade och inramade ämnen är det lärarens stoffrepertoar som har betydelse för läroplanstolkning och undervisningsförlopp. (Linde 2012, s. 23)

I klassrummet, eller idrottshallen, sker förverkligandet av det valda stoffet. Det är vid läroplanens realiseringsprocess som läraren verkställer lektionsinnehållet och där är elever inblandade.
I denna process har ett visst stoffurval behandlats och en klassrumsreaktion inträffat. Centralt
för denna process är kommunikation och aktivitet i klassrummet, där slutligen elevernas kunskap är resultatet av vad det har uppfattat av undervisningen. (ibid 2012, ss. 73-84)

Lundgren skriver i Lärande, skola, bildning (2014, s. 342) att undervisning kan bedrivas med
en stark klassificering. Detta leder till en traditionell uppdelning i skolämnen baserad på akademiska indelningar och mönster i vilken den disciplinära dimensionen dominerar (ibid). Genom en svag klassificering finns det möjlighet att föra in andra innehållsdimensioner. På så vis
löses gränser mellan ämnen och elevers egna erfarenheter och vardagskunskaper upp. Exempel
på genomförande är att arbeta med teman eller projekt. (ibid)

1.4.2 Ramfaktorteori
Ramfaktorteorin härstammar från frågeställningar om skoldifferentiering och likvärdighet.
Med denna modell möjliggörs en förklaring om utbildning och undervisning sker inom vissa
ramar (Lundgren 1991). Ramfaktorteorin används som en förklaringsmodell för hur tid och
läroplaner påverkar och begränsar undervisningen och dess utfall (Lundgren, Säljö & Liberg
2014). Lundgren (1991) menar på att undervisningen i skolan inte enbart leder till ett resultat
utan innefattar såväl en process vars begränsningar är ramverket omkring den.

Exempel på faktorer som kan begränsa undervisningen är tid, faciliteter, gruppstorlek, lärarens
ämneskunskap, material och stöd från skolledning (Lundvall & Meckbach 2008). Linde (2012,
s. 17) menar på att genom ramfaktorteorin studeras relationerna mellan resultat, undervisningsförlopp och begränsade yttre förutsättningar.

2 Metod
2.1 Metodval
Denna studie använder sig av en hermeneutisk metod då studien fokuserar på att tolka och skapa
förståelse för sjukhuslärarens undervisning. Denna kvalitativa metod sker genom tolkning som
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syftar till att nå förståelse för hur människor föreställer sig världen, vilken mening de ger olika
företeelser i världen och vad som ger upphov till deras existens (Hassmén & Hassmén 2008 s.
104). Genom semistrukturerad intervju kan förståelsen för sjukhuslärarens synvinkel, erfarenheter och undervisningssituation skapas (Kvale & Brinkmann 2014, s. 17). Denna semistrukturerade intervju genomförs med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 3) innehållande bestämda
frågeområden med möjlighet till följdfrågor (Hassmén & Hassmén 2008, s. 254). Dock gjordes
ingen provintervju, då det finns få verksamma sjukhuslärare att få tag på samt att det inte fanns
någon tid att granska intervjuguiden. Intervjun inleddes med frågor i syfte att få intervjupersonen att känna sig bekväm och avslappnad. Efterföljande delar berörde centrala teman och intervjun avslutades med frågor om framtidsvisioner för sjukhusskolan.

2.2 Urvalsprocess
Studien använder sig av ett strategiskt urval. Då studien syftar till att få en förståelse för sjukhuslärare och deras undervisning, är urvalskriteriet följaktligen att läraren är verksam på en
sjukhusskola (Trost 2010, s. 133). Men denna metod innefattar även bekvämlighetsurval då
kontakt gått ut till enhetschefer vid kommun och sjukhus, vilka i sin tur tillfrågat sjukhuslärare
(Trost 2010, s 140.). Urval har inte skett utefter ålder eller kön då det inte anses vara av intresse
för studiens syfte. Det var svårt att få tag på intervjupersoner i närområdet till studien. Intervjuerna gjordes vid tre sjukhus i Mellansverige. I denna studie genomfördes fyra intervjuer. Beskrivning av varje lärare presenteras i tabell 1.
Tabell 1. Översiktlig beskrivning av intervjupersoner.
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2.3 Tillvägagångssätt
Studiens ambition är att genom intervjuer få förståelse för sjukhuslärarens undervisning, hur
den utformas och vad som påverkar undervisningen. Studien är utformad efter vad Hassmén
och Hassmén beskriver som forskningsprocessen (2008, ss 35-46). I denna process ingrips tematisering, planering, datainsamling, analys och verifiering.

Tematisering: Innan genomförandet av intervjun studerades tidigare forskning, rapporter och
litteratur. Genom detta var ambitionen att skapa en bas och ett kunskapsfundament inför intervjusituationen. Som tidigare nämnts finns det begränsad forskning gjord på sjukhusundervisning, vilket ledde till en bred ingång i ämnet. Artiklar som studerades handlade om barns behov
vid sjukhusvistelse, anpassning och inkludering vid undervisning för barn med funktionsnedsättning. I och med dessa artiklar väcktes frågor om fysisk aktivitet samt undervisningen av
idrott och hälsa vid sjukhusskolan. Vid detta stadie undersöktes även olika teoretiska utgångspunkter som skulle kunna var relevanta för denna studie samt för metodval.

Planering: Eftersom det finns begränsat med sjukhusskolor i närområdet och begränsad tid för
uppsatsskrivandet togs kontakt via e-post och per telefon. E-postadress och telefonnummer
hämtades från Sveriges sjukhuslärarföreningens hemsida. Till intervjun medtogs ett missivbrev
(se bilaga 2). Genom att deltagarna signerar missivbrevet ger de sitt medgivande till att deltaga,
samtidigt som de försäkrar att de tagit del av sina rättigheter. Alla intervjuer var tänkta att genomföras ansikte mot ansikte, där samtalet som form använts för att utvinna kunskap (Kvale &
Brinkmann 2014, s. 78).

Intervju: Genomförandet av intervjun skedde på respektive sjukhus. Respondenten valde själv
var vi skulle genomföra intervjun. Intervjun var indelade i fyra teman som sedan introducerades
för respondenten. Detta gjordes i syfte att intervjun skulle övergå i en fas av fritt berättande
(Dalen 2015, s 47). Det första temat kallades för uppvärmning och innehöll frågor av ren faktakaraktär. Det andra temat berörde undervisningen och det tredje temat handlade om miljön
där undervisningen genomfördes. Avslutningsvis berördes ett fjärde tema om sjukhusskolans
framtidsvision. Samtliga intervjuer spelades in via en ljudinspelningsapplikation i intervjuarens
mobiltelefon.
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Vidare transkriberades intervjuerna till skriftspråk. Efter relevans noterades hummande, pauser,
störande moment och sinnesstämning (Dalen 2015, s. 67).

Tabell 2. Översikt av intervjutid

Lärare A

Lärare B

Lärare C

Lärare D

Intervjun, omfattning i tid.

50 min

46 min

32 min

50 min

Total tid

2h 58 min

Analys: När alla intervjuer var gjorda och all data var insamlad genomfördes en teoriledd tematisk analys (Hassmén & Hassmén 2008, s, 349-350). Innehållet jämförs bland respondenterna för att hitta generella strukturer på en teoretisk nivå. (ibid).

2.4 Bearbetning av studiens data
Insamlad data analyserades, kategoriserades och kodades. Analysen skedde i teman utifrån
ramfaktorteorin (Lundgren 1991) och läroplansteori (Linde 2012). Genom teamatisering hittas
det som är gemensamt för de olika undersökningsdeltagarna och den naturliga variationen som
finns mellan dem. Med denna metod lyfts även de mönster som påverkar undervisningen. På
så vis lyfts teman som stämmer överens för enskilda sjukhusskolor eller undervisningen för
enskilda sjukhuslärare, vid vissa situationer eller vissa sammanhang.

Vid analys av data gällande läroplansteori användes transformeringsprocessen, realiseringsprocessen samt klassificeringen av undervisning som teman. För att analysera data som berörde
ramfaktorer användes tematisering av fysiska ramar, där elevgrupp, utrustning och lokaler
ingick, samt reglerande ramar. De reglerande ramarna berör lärarens formella kompetenskrav
vilket påverkar undervisningsinnehållet.

2.5 Validitet och reliabilitet
Denna studie använder sig av en semistrukturerad intervjuguide med tillhörande följdfrågor och
genom följdfrågor om samma företeelse säkerställer och kontrollerar intervjuaren att man för-
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stått respondenten (Trost 2010, s. 140). Lärarna som intervjuades undervisar vid tre olika sjukhus och likt enskilda individer erfar de dagligen nya erfarenheter och nya situationer. Detta
innebär att bakgrunden för ett svar på en fråga med tiden kan förändras (ibid, s. 133). Därmed
kan det bli svårt att reproducera studiens resultat med samma respondenter (Dalen, 2015, s,
114). Studien standardiserades till den grad frågorna från intervjuguiden (se bilaga 3) tillät och
respondenterna svarade. Samtliga intervjuer genomförds av en person och spelades in vilket
gör transkriberingen av data precis, vilket påverkar reliabiliteten vid databearbetningen på ett
positivt sätt (Trost 2010. s131).

Urvalet bestod av fyra lärare som undervisade på tre olika sjukhusskolor, därmed var det två
lärare som undervisade vid samma sjukhusskola. Kontakten med dessa två lärare skedde genom
enhetschefer. På så vis blir enhetscheferna en nyckelperson som sedan har möjlighet att välja
intervjuobjekt. Detta i sin tur kan leda till att nyckelpersonen väljer personer som hen anser
vara ”kunniga” eller ”har åsikter” (Trost 2010. s, 140) vilket kan påverka reliabiliteten för studien. Dock såg jag inte någon möjlighet att frångå detta på grund av svårigheter i att få tag på
lärare.

2.6 Forskningsetiska aspekter
Studien utgick från Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Lärarna informerades om studiens
syfte samt hur undersökningen skulle gå tillväga. Via samtyckeskravet informerades lärarna att
medverkan i studien var frivillig och att de kunde avbryta sitt deltagande när de ville. Konfidentialietskravet innebär att försäkra lärarna om att deltagandet sker anonymt. Det sista kravet
är nyttjandekravet vilket betyder att de uppgifter som samlats in utav deltagarna endast kommer
att användas för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet 2002)

Inför samtliga intervjuer lämnades ett missivbrev (se bilaga 2) innehållande information där
studiens syfte beskrivs och att läraren deltar i studien anonymt samt att den data som samlas in
enbart kommer användas för forskningsändamålet. Lärarna skrev under detta missivbrev och
deklarerade därmed sitt samtycke att delta.
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3 Resultat
3.1 Undervisningen vid sjukhusskolan
Nedan presenteras resultat utifrån frågeställningen ”Vilka faktorer påverkar sjukhuslärarens
undervisning som bedrivs vid sjukhusskolan?” indelat i fem kategorier. Dessa kategorier är
utformade efter kodning utav studiens data.
Faktorer som påverkar undervisning vid sjukhusskolan

Elevgrupp

Utformning

Innehåll

Lokal

Tid

Figur 1. Fem kategorier med faktorer som påverkar undervisningen vid sjukhusskolan, utformad av forskaren.

3.1.1 Elevgrupp
Samtliga lärare vid de olika sjukhusskolorna beskriver elevgruppen som en betydande faktor i
vad som ska undervisas. Undervisningen vid sjukhusskolan sker i stor utsträckning enskilt med
elev och lärare. Vid vissa tillfällen har undervisning även skett i grupp, men då inte med fler än
fem elever. Flera lärare upplever den enskilda undervisningen som positiv då de vid flera tillfällen upplever att eleven ges möjlighet att förbättra de kunskaper och förmågor där eleven
upplever tillkortakommanden. Problem som däremot uppkommer är att eleverna vistas på sjukhus under kortare perioder vilket betyder att elevgruppens sammansättning ständigt förändras,
och därmed ställs lärarna inför en ovisshet om vilka elever man ska bedriva undervisningen
med:

Jag har lärt mig med åren att jag inte kan planera stor sjok. För det håller inte. Jag kan inte riktigt förbereda mig. För rätt vad det är står det en ny elev i dörren. Jag får hålla mig ajour.

Lärarna på sjukhusskolan har även upplevt att elever tackar nej till erbjuden undervisning. Detta
beror ofta på att elevens sjukdomstillstånd och därmed att de inte orkar delta. Andra anledningar
till att elever tackar nej till undervisningen är att de är inlagda kort tid (1-3 dagar), att de saknar
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eget material, upplever att de själva har full kontroll på sitt skolarbete, upplever att de är färdiga
med sina uppgifter eller upplever amotivation inför skolan. Lärarna berättar även att många
elever ser sjukhusskolan som en möjlighet att göra något som tillhör deras ordinarie vardag och
är lustfyllt:

De flesta vill ju komma och göra någonting. Det blir ju mycket att ligga i sängen, och det är ju trist. Kan
man komma upp så gör man ju det, och komma ner hit. Det är lite mer som vanligt, vardagligt här. Jag
tror dom uppskattar det.

En annan lärare berättar om elevernas tidigare erfarenheter om skolundervisning och hur de
senare upplever undervisningen som bedrivs på sin sjukhusskola:

Många kopplar skolan, tyvärr, som något negativt. Men kommer dom hit så ser dom att det är ganska
roligt (Skratt). Så då vill dom komma tillbaka.

En lärare upplever elevernas amotivation som en av de största begränsningarna för undervisningen:

Mycket handlar om att få eleven att vilja, att motivera eleven. Och ibland går det lite trögt. För många
av de här barnen har ju missat skola under ganska lång tid. Oftast har dom ju varit sjuka. Då tänker jag
på alla ”njurbarn”, som antingen är transplanterade eller så [...] Men dom blir ju inte friska fram tillades
att de blir intagna på sjukhus. Då har dom ju en eller ibland två terminer av sporadisk närvaro. Så dom
är ju inte jätte-motiverade till skola.

3.1.2 Utformning
Samtliga lärare poängterar att undervisningens utformning styrs av de material eleverna har
med sig från sin hemskola. Läraren på sjukhusskolan får i sin tur vara flexibel för att bistå med
undervisningen utifrån vad eleven ska klara av och förmår. Vid samtal med sjukhuslärarna om
hur undervisningen är utformad varierar arbetssätten från att vara traditionell undervisning, där
ämnesböcker och uppgifter har en central roll, till ett ämnesövergripande arbetssätt där flera
skolämnen praktiseras samtidigt. Vid den traditionella undervisningen menar två av lärarna att
uppgifterna och materialet från hemskolan är tillräckligt och lärarens roll blir mer att coacha
eleven. Beroende på sjukhusskola kan ibland flera lärare hjälpa till i undervisning. Vid undervisning för elever som går på högstadiet och uppåt behöver lärare på sjukhusskolan även ta del
av läroplaner och material för ämnen de tidigare inte är bekanta med. En lärare beskriver hur
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materialet från hemskolan kan hanteras och göra undervisningen mer hanterbar för både läraren
och för eleven:

Man har en kontakt med hemskolan. Och det är egentligen dom som ska lägga upp vad eleven ska göra.
Jag kan vägleda hemskolan lite. Och berätta ”Ni kanske borde tänka på det här sättet”. Att dom inte gör
samma uppgifter utan man försöker att, att hitta uppgifter som kan sambedömas i flera ämnen. För att
[...] man måste komma ihåg att dom är här för att dom är sjuka. Så.. Och det glömmer man lätt bort. Just,
att en lärare är spindel i nätet på hemskolan för annars blir det 17 olika uppgifter ska göra [...] och vara
sjuk. [...] Så oftast är det sådär: jättebra om de har material med sig själva. Och att det redan finns där.
För då hittar du direkt. Annars får man ju, plocka med sig ett litet smörgåsbord, och så får man första
hitta dom kunskapsmässigt så snabbt som möjligt. Var dom är någonstans, genom att fråga dom. Det är
det enda jag kan göra. Och då märker men om det är för svårt eller för enkelt.

En annan lärare upplever att det tar tid att få material från hemskolan och brukar därmed undersöka vad eleven behöver öva mest på och beskriver undervisningens utformning enligt följande:

[...] när man är på sjukhuset är det lite viktigt att det ska bli roligt också, och lustfyllt att dom får tänka
på något som får dom att känna sig friskare. Jag jobbar mycket med problemlösning i matten, och då har
jag kreativa uppgifter. Och vi jobbar med tänka kreativt strategi […] Alltså, jag försöker hitta roliga
annorlunda arbetssätt för dom, så vi sitter sällan kan jag säga, bara med en bok och fyller i och läser. Det
behöver inte vara fel, men man kan göra, och öva in olika förmågor på olika sätt tänker jag.

Samma lärare beskriver sitt ämnesöverskridande arbetssätt som betydelsefullt. Då eleverna
endast orkar ta del av undervisningen i längst någon timme på grund av sitt sjukdomstillstånd.
Läraren beskriver sitt arbetssätt så här:

Om jag jobbar med Van Gogh. Ja, då läser vi om honom, lyssnar på honom. Och sen så får de måla här
och så går vi igenom tekniker. Ja, det är viktigt. Så att dom får en helhet.

Då hemskolan tillhandahåller undervisningsmaterial tillåts lärarna undervisa i ämnen som de
inte är behöriga i. Detta gällde framför allt för de sjukhuslärare som undervisar elever tillhörande högstadiet och uppåt. Sjukhuslärarna beskriver att de läser ämnets kursplan och utformar
undervisningen efter bästa förmåga:
Ja men, man får.. skulle det vara så då får man ju gå […] och kolla i dom. Vad står det egentligen? Att
man ska göra. Vilken förmåga satsar vi på? För det är ju också en sådan här grej man måste […] man kan
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ju liksom inte […] ta en för stor tugga. Man får liksom gå ner och ta någonting att göra. Då kan jag
överlämna det till hemskolan sen och säga ”Vi har hållit på med detta kursmålet, eller den här förmåga”
[…] jag ska ju inte sätta betyg eller bedöma saker heller. Men det står ju samtidigt att, det jag gör kan ju
ligga tillgrund för hemskolan när de sedan sätter betyg. Så att det får man liksom lämna ifrån sig.

En annan lärare beskriver sina erfarenheter på sjukhusskolan enligt följande:
Vi hade någon gymnasist som gick på guldsmedslinjen, som skulle bli guldsmed […] och då får man
sätta sig in i det och coacha.[…], vi hjälper dom att underhålla sitt skolarbete men vi kan inte kunna allt.
Vi är ju ändå väl försedda för att […]underhålla alla från årskurs 1 till gymnasiet. Och […] det är ju
inget krav på att vi ska ha behörighet utan vi ska vara hjälplärare.

Resterande två lärare beskriver just svårigheten av att inte kunna undervisa i vissa ämnen, och
att de är ärliga och berättar detta för eleverna. En av dessa lärare som arbetar ensam på sin
sjukhusskola beskriver undervisningen så här:

Jo men det är ju lite det som är utmaningen då. Jag hade ju en tjej som, jag hon läste väl natur på gymnasiet tror jag, och då var det väl något med […] ja, genetik på väldigt avancerad nivå. […] Då kände
jag att jag bara var ärlig och sa som det var… jag hade dels kollat lite med min son hemma. Han är
väldigt duktig på det där. Men sen sa jag som det var, ”Det här vet du, det här […] jag behöver ta lite
hjälp. Och du får hjälpa mig liksom. Det här kan du jättebra liksom” och tillsammans grävde vi i texterna,
och dessa uppgifterna försökte vi hitta bra filmer och länkar till. Så det är klart, det går ju. Men det är en
utmaning, det är det ju. Och sedan får man ju ta hjälp av […] jag tänker att läraren kan ta hjälp också.
Om det är en elev man har under längre tid kan man ta in lärare från kommunen som kollar vad det finns
för möjligheter och så.

En lärare som saknar behörighet i många av ämnena som undervisas använder sig av ett kollegialt stöd som finns på sjukhusskolan. Läraren beskriver sin situation enligt följande:
Jag brukar ju hjälpa till med engelska, svenska och matte […] det funkar ju jättebra. Det är ju inte så
svårt… men det blir ju svårare […] jag kan ju inte ge mig in i matten på gymnasiet t.ex. Det fixar jag ju
inte. Då får man […] hjälpas åt litegrann i kollegiet här. Det gör vi ofta. I och med att vi inte kan alla
ämnen liksom.

Samma lärare beskriver att den utbildning läraren har inte möjliggör att hen kan undervisa i
vissa ämnen och att det blir svårt att täcka upp samtliga ämnen vid undervisningen:
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Nej, jag har inte den utbildningen. Det går inte […] Ja, det är jättevanligt. Man kan ju inte ha en lärare
för varje ämne. Det går inte. Ska man ha en lärare för 1 timme tyska då? Det funkar ju inte. Så det är
[…] Det är väl SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) som styr där med lärartjänsterna, och det
är dom medvetna om också.

3.1.3 Innehåll
Vid samtal om innehållet i undervisningen styrs lärarna av det material som hemskolan skickat
med eleven. Oftast har eleven möjlighet till en elevportal och därmed vet vilka uppgifter som
skall genomföras. Som tidigare nämnts använder sig lärarna av antingen ett ämnesintegrerat
arbetssätt där undervisningen innehåller flera ämnen, eller ett traditionellt arbetssätt där läraren
agerar som coach och hjälper eleven i ett visst ämne. När samtalet leder in på vilka ämnen som
undervisas vid sjukhusskolan utrycker samtliga lärare att det är kärnämnen som prioriteras. En
lärare beskriver innehållet i sin undervisning enligt följande:
Mest matte. Svenska, geografi, engelska […] ja, matte är ju jättevanligt. Alltså. Vi har ju en mattelärare
för högstadiet, men hon är sjuk nu. Men, hon har ju mycket jobb (skratt) […] Men alla elever ska ha
hjälp med matten. Och det har ju varit […] så dom sista åren har det ju varit så mycket snack om matten.
Mattelyftet och allt möjligt sådant där. Mycket just i matte har det varit fokus på. Och lite synd tycker
jag. Men det behövs ju, det är ju inte så lätt […] ungefär så.

Samma lärare upplever att denna prioritering känns befogad. Detta då många elever upplever
sig ha problem med framförallt matematik men att lärarens egna ämneskompetens gör det svårt
att bedriva undervisningen:
Ja, det tror jag. Och det är svårt. Mycket gymnasieelever också så, eller mycket det är gymnasiet elever
som[…] som behöver hjälp med sin matte i årskurs 3, årskurs 3:ans matte är ju knöligt. Men det kan ju
inte jag bistå med.

En annan lärare understryker prioriteringen av svenska och matematik men även hur denna får
in andra ämnen i undervisningen:
Det är ganska många nyanlända här så dom har ju ofta[…] behöver vi ju öva Svenska som andraspråk,
sen har dom ju också matte. Det[…] jag kan säga så här. Överlag är det mycket matte, svenska och bild
som jag jobbar med. Matte och svenska eftersom dom alltid behöver det, och svenska som andraspråk.
Och bild eftersom det kan vara roligt att göra något kreativt, sådär. Sen har jag lång liggare, då behöver
man ju se över alla ämnen. […] Och då har ju dom oftast sina digitala läroplattformar och så, och det
där är ju jättebra. Google classroom och sådan där, och då finns ju deras läromedel där.
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En lärare som undervisar lågstadiet och mellanstadiet beskriver innehållet i undervisningen enligt följande:

Vi undervisar i alla ämnen, framför allt är det matte, svenska, engelska men även mycket SO och NO
[…], men, vi tar vid och vi hjälper dom[…] med veckans uppdrag[…] veckans arbete. Det dom skulle
ha gjort om det hade varit i skolan. Och de har ju med sig, och har dom inte det från början så ser vi till
att få hit deras läromedel så fort som möjligt. En del har vi ju här, men speciellt som små lågstadiebarn,
skriver ju oftast i sin mattebok. Och de har ju övningsböcker. Och då vill vi ju ha hit dom. För att det
blir mer tillfredställande för eleven själv att arbeta med sitt eget material.

Vid tillfällen där kontakt med hemskolan inte etableras väljer en lärare att använda sig av språkundervisning:

När jag inte har någonting att gå på eller haft en hemskola jag har pratat med eller fått uppgifter utav.
Eller i varje fall en fingervisning i vilket ämnesområde vi ska hålla på med då brukar jag köra läsförståelse. Och då kan man diskutera texter på ett annat sätt.

3.1.4 Lokal
Lärarnas utsagor om lokal är varierande. Den undervisning som sker vid sjukhusskolan genomförs antingen i en skolsal eller på elevens rum, vid sängkanten. De barn som ligger inne och är
infektionskänsliga får sin undervisning på patientrummet. Samtliga lärare säger att de bedriver
sin undervisning i samma lokal som de har sitt kontor och sin arbetsplats. Sjukhusskolan har
även möjlighet att boka eller komma åt andra enskilda rum för att bedriva undervisningen. Av
de intervjuade lärarna är de två lärare som påpekar att lokalen och tillgång till lokal är en av de
största begränsningarna för att bedriva undervisning på sjukhusskola. En lärare uppger att hen
är nöjd med lokalerna, då det är en stor sjukhusskola med tillgång till två undervisningssalar,
men menar att andra lokaler hade varit uppskattat då lärarens arbetsrum är samma som skolsalen. Samma lärare utrycker följande om möjligheter i lokalen:

Och vi har bra lokaler, för jag har varit runt och tittat på flera sjukhusskolor. Vi har höj- och sänkbara
bord och vi har stolar som vi kan höja och sänka. Vi kan få in rullstolar så att de kan sitta här, vi har till
och med haft in en säng en gång, i det stora rummet. Så att vi kan se till att de kan få en undervisning
här så vi behöver ingen springa upp. Det är bara om de har cytostatika eller är väldigt infektionskänsliga
som vi går upp på rummen.
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En annan lärare, som arbetar på samma sjukhusskola som tidigare nämnda lärare, beskriver att
antalet lokaler som lärarna förfogar över blir en begränsning för undervisningen:

Det är krig om rummen här. Dels för att universitetet har en massa rum som de står och tar hyra för. Och
kommer det en professor, ja, dom måste ju ha ett rum först […] det är ju rangordning där som är […]
Det är bara att glömma, liksom (Skratt). Det är jättetufft. Men nu håller man ju på och bygger här.

Samma lärare beskriver att andra lokaler hade hjälpt till att utforma undervisning i andra ämnen
än de teoretiska:
Ja, lokaliteter. Absolut. Det skulle jag säga.[…] Den hade nog, ja vad ska vi säga. Den hade haft mycket
bättre lokaler. För ändamålet. Och för olika ändamål och olika ämnen. Det tycker jag är en brist.

De lärare som arbetar ensamma på sina sjukhusskolor har även de olika uppfattningarna om
lokalerna och dess tillgänglighet. En av lärarna är nöjd med sina lokal som fungerar som både
undervisningssal och arbetsrum. Medan en annan lärare säger följande:

Ja, lokalerna för sjukhusskolan har ju tyvärr blivit flyttade från barnkliniken till ett, jag skulle vilja säga
ett kontor. Så jag har försökt göra det här så att de både inrymmer min arbetsplats och elevplats. Med ett
bord här och en liten tavla och lite konkret material, och en liten läsfåtölj. Men, det är ju inte något rum
som jag skulle vilja fortsätta vara i. Så jag har ju presenterat förslag till ledningen och så. Framför allt
står det i styrdokumenten att det ska vara tillgängligt och det går ju knappt att ta sig hit […] alltså rullstol
går det ju att vända med, med det är ju knappt. Men när de kommer in med sina droppställningar här,
med blod, och när det börjar pipa här är det ju långt att ta sig ner för hissen och ner till […] så det är ju
det där att det ska vara tillgängligt. Och det är det ju inte riktigt.

3.1.5 Tid
Vid samtal om vad som påverkar undervisningen och undervisningsgrupperna nämnde samtliga
lärare den korta inläggningstiden för eleverna. De nämnde även att kontakten med hemskolan
kan dröja och att även detta blir en faktor för undervisningen. Vid samtal om undervisningstid
uppger lärarna att en elev undervisas från tio minuter upp till en timma beroende på elevens
sjukdomstillstånd. Tidsaspekten är även en faktor som påverkar eleverna till sitt deltagande i
undervisningen:

Men det handlar om tid, de känner att de är här så kort tid. Eller så handlar det om att man är för sjuk
helt enkelt. Egentligen är det läkare som ska säga det, den här personen är för sjuk, det här går inte.
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Den korta inläggningstiden blir ett problem vid långsiktig planering av undervisning för lärarna:
Ibland har man förberett mycket, och sen är eleven utskriven dagen efter […] då får man bara maila
skolan och säga att ”Bye, Bye, nu är eleven på väg hem. Nu får ni ta över”. Man kan inte lägga det på
sig själv. Och det lär man ju sig.

En lärare som arbetat cirka ett halvår på sjukhusskolan upplever undervisningstiden som mindre
än förväntat, då arbetsuppgifterna går ut över annat än själva undervisningen:

Det är mindre undervisning än vad jag trodde. Undervisningen är förstås prioriterad. Men det är jättemycket administration och mycket kontakter med skolor, skolledare, rektorer, elevhälsoteam, eftersom
det är jättemånga av de här barnen som har kognitiva komplikationer efter cellgift och strålning, men
även reumatiska sjukdomar och […] så då går mycket av min tid åt att boka skolmöten, nätverksmöten,
deltagagsmöten och titta på hur man anpassar efter dom här eleverna i hemskolan, och se vilka biverkningar och vilka åtgärder som behövs.

En lärare berättar att många föräldrar inte har vetskapen om sjukhusskolans existens. Detta
upplever läraren som tidskrävande, då sjukhusskolan måste se till att själva sprida informationen vid sjukhuset. När väl föräldrar får kännedom om sjukhusskolan är de oftast väldigt positiva till möjligheten av sjukhusundervisning. Läraren upplever även att sjukhusskolans existens är obemärkt för vårdpersonal och hemskolor:

Dels skulle sjukhusskolan vara känd av alla. Det skulle inte vara det här, ja, jag säger jagandet. Men det
är inte det jag menar […] Alltså den här uppförsbacken med att man måste gå och presentera och berätta
om sjukhusskolan för egentligen både personal och för elever. Men framförallt för hemskolor. Det är
liksom, det är […] sjukhusskolan skulle liksom vara känd, det skulle vara med planering hemifrån (hemskolan). Lite att skolorna hade varit mer på […] Så att det inte skulle vara så konstigt. För att göra det så
smidigt som möjligt.

En av lärarna skulle vilja se förbättring i samarbetet med övriga professioner, för att på så sätt
skapa mer tid och bättre samarbete för patienten med övrig personal:
[…] Sen mera samarbeten med professioner här. Så att man kan jobba mera närmare och tillsammans
med patienter. Nu är det mycket såhär rapporter och skicka remisser. Det är väldigt stressigt, man hinner
liksom inte jobba tillsammans. Oftast sitter man själv. Gemensam planering, lite mer projekt hade varit
kul. Jobba med tema och så. Men det beror alldeles på hur mycket elever man har.
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En annan lärare upplever ibland att kontakten med lärare från hemskolan kan dröja, men att
kontakt etableras snabbare då den går via rektorer. En annan lärare upplever problem när elever
ska rekryteras till sjukhusskolan då oftast ny vårdpersonal är dåligt informerad. Läraren uppger
att samarbetet med lekterapin är viktig för att få med barnen till sjukhusskolan. Vid en annan
sjukhuskola tar lärare hjälp av rapporter för att se vilka barn som är tillgängliga för undervisning. Samma lärare beskriver också kontakten mellan läkare och sjukhusskolan som bra och
viktig. I detta fall skickar läkarna sina patienter till undervisning när de ser att patienterna inte
är schemalagda för behandling.

3.2 Lärares användning av idrott och hälsa och fysisk aktivitet i
undervisningen vid sjukhusskolan
Vid samtal med lärare på sjukhusskolan har majoriteten av lärarna på sjukhusskolan inte undervisat i ämnet idrott och hälsa. Av de intervjuade lärarna har en lärare använt sig utav ämnet.
Samtliga lärare menar att det är när eleven befinner sig på sjukgymnastik eller hos arbetsterapeuter som idrott och hälsa utövas. Dock har samtliga lärare hjälpt elever med uppgifter från
hemskolan berörande ämnet idrott och hälsa:

Det var en tjej som hade med sig en teoretisk uppgift i idrott och hälsa, som vi jobbade lite med. Men nej,
alltså, […]. Nej, jag inte undervisat i det. Det är ju liksom också lite klurigt. Alltså, att jag inte har gjort
det betyder ju inte att […] inte går att göra, tänker jag. Men det, det halkar ju lite på efterkälken. Som,
skolorna rent generellt vill ju gärna satsa på kärnämnena. Så det blir väldigt mycket svenska, engelska
och matte. Men visst skulle det gå. Sen tänker jag också de som är uppe och får nya stamceller. De som
är fast i sitt rum, det är ju jätteviktigt att de rör på sig.

Lärarna beskriver att eleverna till viss del får undervisning i fysisk aktivitet men att det sker
hos sjukgymnastiken och fysioterapin. Däremot får lärarna på sjukhusskolan ofta frågor om hur
anpassning av ämnet idrott och hälsa kan ske för barnen när de återvänder till sin hemskola:
Ja, det är lite intressant. För många av dom här barnen, som jag jobbar med […] Jag jobbar ju i olika
team. Jag finns med onkoteamet, reumatiskt-, diabetes-, hjärtteamet, övervikt, allergi […] och då så
framförallt i det reumatiska teamet är idrotten ett ämne som nästan alla barn har svårt med, idrott och
hälsa. Så där har jag kontakt med ganska många lärare och det ämnet behöver man hjälpa dem att anpassa, då. För eleverna kan inte riktigt vara med på allt, de orkar inte, de tar ut sig innan de ens har
kommit till lektionen. Så där är det viktigt att informera lärarna vid hemskolan om vad man kan göra
istället. Man kan vara med på delar av undervisningen, man kan kanske jobba med styrketräning mer.
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Och sådär […] idrott och hälsa är ett sådant ämne som kommer ganska ofta med i teamen. Och även i
onkoteamen (onkologi), med cancerbarnen då. Då fungerar jag som en länk mellan sjukhuset och ordinarie skolan. Och då får man tala om ”Nu har vi träffat den här patienten/eleven och har dom här behoven
har kommit fram. Och då behöver tänka på det här kanske…” och sen finns det en möjlighet som heter
undantagsbestämmelse, alltså ”pysa” säger man. Då kan man liksom aldrig lära sig på grund av sin
funktionsnedsättning, och då får man undanta det i betygsbedömningen. Och det är många idrottslärare
som får använda sig av den då framför allt med dom här reumatiska patienterna och även onkologbarnen.

De tillfällen lärarna använt sig av fysisk aktivitet har varit då lärarna upplever att eleverna behöver en paus från undervisningen, och att dessa aktiviteter sker i undervisningssalen. Två av
lärarna har bedrivit undervisning med inslag av fysisk aktivitet genom tipspromenad:
Nej, men det är klart. Nu när jag tänker efter, så har jag ju en del sådant. Alltså vi går ju ut på geometrijakt, vi springer och letar efter geometriska former på sjukhuset eller här utanför. Träd och kvadrater,
och bussar som är rätblock. Så det är ju också en typ av rörelse. Alltså som man inte tänker på faktiskt.
Sen är det ja, när man jobbar med tid och hur många upphopp man klarar av att göra på en minut och,
ja. Det finns ju. Egentligen i matten mycket rörelse som man naturligt använder mig av.

3.3 Möjligheter och begränsningar för sjukhuslärarna att bedriva
undervisning med fysisk aktivitet
De största begränsningarna sjukhuslärarna upplever för att bedriva undervisning med fysisk
aktivitet är den rådande lokalen eller lokalbrist, men även elevernas sjukdomstillstånd. Tre av
de intervjuade lärarna menar även på att lekterapin kan erbjuda den dos av fysisk aktivitet eleven förmår. En av lärarna medger att fysisk aktivitet i undervisningen inte får något fokus men
att även lokalernas utformning påverkar möjligheten till fysisk aktivitet:

Det är ju inte riktigt mitt fokus att hålla på med idrott här egentligen. Och det är ju inget som mina elever
egentligen efterfrågar. Dom behöver ju träna mer på baskunskaperna. Vi hade ju förut en jättefin uteplats
här, som tillfälligt är borta, som man då kunde liksom skicka ut dom där också för att få rörelse. Men
alltså, idrott det kan man […] alltså sjukhusskolan kanske inte är den rätta skolan att bedriva idrottsaktiviteter, så. Det är ju en sjukhusskola.

En annan lärare beskriver tiden som eleven vistas på sjukhusskolan och lokalerna som faktorer
vilka begränsar möjligheten till fysisk aktivitet:

Jag träffar dom ganska kort, så hade man haft dom lite mer hela dagarna. Då hade jag verkligen försökt
lägga in mer sådana pass. Så det är väl tiden och sen tänker jag, du ser ju det här rummet. Det är ju inte
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världens roligaste lokal. Då skulle man ju ta ner dom. […] För man kan göra ganska begränsat här. Här
får man använda kroppen helt enkelt. Vi brukar också köra lite race ibland i korridoren och upp för
trapporna om jag ser att dom har god fysik.

Samma lärare lyfter sedan betydelsen för eleverna att få vara fysiskt aktiva och de hälsovinster
som uppnås utav den:
Ja, absolut. Jo, det tror jag. Absolut. Många av de här barnen, de hamnar ju också i det här att […] ja,
alltså […] Dom orkar inte, men ibland orkar dom ju mer än vad dom tror. Och fysisk aktivitet är ju också
bra. Så det tror jag faktiskt att det hade varit väldigt bra. Och sen jobbar jag med många som tenderar
till att bli hemmasittande och mår psykiskt dåligt. Och där är också fysiken viktig, tänker jag. Med träning och rörelse […] Men det brukar jag ofta lyfta på elevmötena faktiskt. Vi har skolmöten, för att dom
hamnar ju tyvärr ofta vid datorn dom här barnen. Och dom behöver liksom fasas ut, ut och spela hockey
eller springa eller […] så det brukar vara väldigt viktigt att lyfta det här med fysisk aktivitet. Och när
dom väl börjar med något, så mår dom oftast bättre. Så är det ju.

4 Diskussion
I detta avsnitt presenteras en diskussion om resultatet av studien utifrån syfte och frågeställningar samt en koppling till tidigare forskning. Metoddiskussion och förslag på vidare forskning presenteras även i detta avsnitt.

4.1 Resultatdiskussion
Det övergripande syftet med denna studie är att få en förståelse för sjukhusundervisningen.
Detta innebär att denna studie handlar om hur undervisningen utformas och vad som påverkar
sjukhuslärarens undervisning, samt få en förståelse för hur ämnet idrott och hälsa bedrivs på
sjukhusskolan.

1. Vilka faktorer påverkar sjukhuslärarens undervisning?
2. Använder sig sjukhusläraren av idrott och hälsa i undervisningen och vad har de för
erfarenhet av fysisk aktivitet i undervisningen?
3. Vilka möjligheter och begränsningar upplever sjukhuslärarna när det gäller att bedriva
undervisning som innehåller fysisk aktivitet?
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4.1.1 Vilka faktorer påverkar sjukhuslärarens undervisning som bedrivs
vid sjukhusskolan?
Lärarna i denna studie upplever elevgruppens sammansättning, elevernas inläggningstid och
elevmaterial från hemskolan som avgörande faktorer för undervisningen som bedrivs vid sjukhusskolan. Det som framgår av intervjuerna är att undervisningen, i väldigt stor utsträckning,
bedrivs enskilt med eleven samt att det är hemskolan som meddelar vilka uppgifter och ämnen
eleven ska undervisas i. Detta upplever lärarna som positivt då undervisningen bara fokuserar
på en enskild elevs förmågor och kunskaper. Samtliga lärare upplever begränsning i sin undervisning med elever som vistas på sjukhuset under kort tid. Elevens inläggningstid innebär svårigheter för läraren att genomföra den planerade undervisningen. Lärarna berättar även om en
ovisshet på grund av inläggningstiden. Då kort inläggningstid påverkar omsättningen av vilka
elever som ska undervisas och vad som ska undervisas utifrån det material som kommer från
de olika hemskolorna. Lärarna beskriver att sjukhusskolan erbjuder barn möjlighet ikläda sig
en annan roll än att vara patient. Att barnen får möjlighet att bli undervisade upplever lärarna
som ett tillfälle för barnen att befinna sig i ett sammanhang där de kan känna sig lite friskare.
Undervisningen möjliggör samtidigt aktiviteter som är mer vardagliga. Sjukhusskolan som
verksamhet innebär att barnen kan införskaffa sig ny information och nya erfarenheter under
sin sjukhusvistelse. Ett antagande rörande den enskilda undervisningen på sjukhusskolan är att
den får barnen att känna sig uppmärksammade och sedda. Detta stämmer väl överens med Runeson et al (2002) forskning om vad barn och ungdomar behöver vid en sjukhusvistelse.

4.1.2 Använder sig sjukhusläraren av idrott och hälsa i undervisningen
och vad har de för erfarenhet av fysisk aktivitet i undervisningen?
Lärarna i denna studie uppger att undervisningen på sjukhusskolan präglas i huvudsak av det
innehåll som vidarebefordras från elevens hemskola. Resultatet i denna studie visar att innehållet i undervisningen utgörs av uppgifter i det som lärarna kallar för ”kärnämnen”. För elever i
grundskolan innebär det undervisning i ämnen där krav på godkänt krävs för att antas i högskoleförberedande program eller yrkesprogram vid gymnasieskolan, vilket innefattar ämnena
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Viktigt att poängtera är att
elever som ska vara behöriga för gymnasieskolor där högskoleförberedande- eller yrkesprogram erbjuds är att eleverna även är godkända i nio respektive fem andra grundskoleämnen
(Skolverket 2011). Detta är något som sjukhusskolan ska ta i beaktning vid genomförande av
undervisning för elever i högstadiet. I resultatet beskriver lärarna att de försöker tillgodose de
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övriga ämnena genom att arbeta ämnesintegrerat. Dels för att underlätta undervisningen för
eleverna så att de inte sitter med fler uppgifter än vad de klarar av under sin sjukhusvistelse,
dels bra att underlätta för hemskolan vid sambedömning. Vid undervisning och planering för
gymnasieelever som vistas på sjukhusskolan måste lärarna, hemskola och sjukhusskola ha de
gymnasiegemensamma ämnena i åtanke (Skolverket 2011). De gemensamma ämnena för alla
program i gymnasieskolan är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap samt svenska eller svenska som andraspråk. Majoriteten av
lärarna i denna studie berättar att de aldrig genomfört någon undervisning i idrott och hälsa.
Lärarna förklarar att eleverna får undervisning i idrott och hälsa vid sjukgymnastik eller arbetsterapi. Samtidigt säger lärarna att lokalernas utformning blir en begränsning för att genomföra
fysisk aktivitet.

Om vi bortser från skolans bestämmelser och ser till vad barn behöver under sin sjukhusvistelse
har forskning redovisat barnens behov av att känna glädje och möjligheten till aktivitet (Björk,
Nordström & Hallström 2006; Runeson, Hallström, Elander & Hermerén 2002). Lärarna beskriver hur de uppfyller detta behov genom att bedriva pauser med fysisk aktivitet som inslag,
eller vid undervisning då man låter eleverna gå på olika tipspromenader, även om det sker
omedvetet. Frågan är om det går att göra mer? Lärarna beskriver svårigheter likt Björk, Nordström och Hallström (2006). Det vill säga att aktiviteter går att genomföra men bara till den
gräns som eleven klarar av på grund av sitt sjukdomstillstånd. Viktigt att ha i åtanke att dessa
observationsstudier (Björk, Nordström & Hallström 2006; Runeson, Hallström, Elander &
Hermerén 2002) gjordes när barnen var såpass friska att de inte längre behövde vistas i sjukhussängen. Som Geidne och Jerlinder (2016) beskriver är det lärarens kunskap samt förmåga
att anpassa lektioner och dess innehåll utifrån individens förmåga avgörande för eleven att delta
i praktiska moment. Berättelserna från denna studiens lärare upplever att hemskolor ofta kontaktar sjukhusskolan om hur undervisningen i idrott och hälsa kan anpassas för elever med
funktionsnedsättning. Detta bekräftar Jerlinder, Danermark och Gill (2010) studie där svenska
grundskolelärare i ämnet idrott och hälsa har svårigheter att implementera inkluderande undervisning på egen hand. Ett antagande är att hemskolan har ett stort förtroende för kompetensen
hos sjukhusläraren i ämnet. Även om sjukhusläraren själv inte undervisat i ämnet idrott och
hälsa. Men som tidigare nämnts anser lärarna att fysisk aktivitet sker implicit vid genomförande
av olika lärandeaktiviteter. För att medvetandegöra ämnet idrott och hälsa vid dessa tillfällen
skulle läraren kunna ställa frågor till eleven om hur aktiviteten uppfattades, men även samtala
om livsstilen på sjukhuset och hur den upplevs.
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4.1.3 Möjligheter och begränsningar upplever sjukhuslärarna för bedriva
undervisning med fysisk aktivitet?
Tidigare forskning visar att undervisningslokaler är ett stort problem för många elever med
funktionsvariation. Även om skolan uppfyllde kraven för tillgänglighet upplevde eleverna barriärer såväl i en social som en fysisk kontext (Hemmingson & Borell 2002). Lärarna i denna
studie upplever sina lokaltillgångar olika. En av lärarna lyfter lokalernas tillgänglighet för elever som en stor begränsning för undervisningen generellt men även när de ska bedriva fysiska
aktiviteter. En annan lärare upplever inte lokalerna som någon större begräsning, då denna lärare inte bedriver någon fysisk aktivitet över huvud taget.

Lärarna är högst medvetna om elevernas sjukdomstillstånd vilket är en av anledningar till att
man undviker fysiska aktiviteter, vilket för lärarna innebär en verksamhet med praktisk karaktär. Hemmingson och Borell (2002) skriver i sin studie att de elever med funktionsnedsättning
som deltar i lektioner vid den generella skolan kan uppleva exkludering vid lektioner av praktisk karaktär. Denna vetskap är något som sjukhuslärarna i denna studie dagligen får tampas
med och därmed aktivt utformar undervisningen utefter den enskilde elevens behov och förutsättningar.

Lundvall och Meckbach (2008) skriver i sin studie att lärare i idrott och hälsa ibland använder
de elever som deltar i föreningsidrotten som styrgrupp. Detta betyder att det är de idrottande
eleverna som då styr innehållet. Om läraren i idrott och hälsa saknar tydliga strategier för inkludering av elever med funktionsnedsättning blir de elever med funktionsvariation lidande,
vilket skulle kunna förklara varför eleverna i Hemmingsons och Borells (2002) studie upplevde
sin situation som exkluderande under idrott och hälsa lektionerna. I denna studie uppger lärarna
på sjukhusskolan att de ofta agerar bollplank för lärare i idrott och hälsa, och hur lärarna i den
generella skolan bör anpassa lektionerna för att elever med funktionsvariation ska kunna delta.
Samtidigt upplever en av lärarna att sjukhusskolan ofta går under radarn för hemskolan, vilket
även uppkommer i rapporten från Skolinspektionen (2017) där hemskolan och eleven inte alltid
är varse om sjukhusskolans existens. Genom att lyfta fram sjukhusläraren än mer ur det dunkla
skulle fler broar kunna byggas för att erbjuda användbar information om hur lärare kan anpassa
sin undervisning för att alla elever ska kunna känna sig delaktiga.
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I tidigare forskning lyfts hälsovinster om fysisk aktivitet såväl i preventivt, rehabiliterande syfte
samt en grundsten i det vardagliga livet (Beraki 2014; Fyss 2016, s.7; Mishra et al 2012; Schmitz et al 2010). Lärarna i denna studie känner till hälsovinsterna av fysisk aktivitet men bedriver inte i någon större utsträckning någon undervisning med inslag av fysisk aktivitet. Lärarna
menar på att det är sjukgymnasters och arbetsterapeuters huvudsakliga uppgift att bedriva den
fysiska aktiviteten. Vedul-Kjelsås et al (2015) studie visar att barn och ungdomars upplevda
självuppfattning återspeglas i vilken grad de är fysiskt aktiva. En möjlighet som en av lärarna
lyfter är ökat samarbete med övriga professioner. Då hade elever, lärare, sjukgymnaster och
läkare kunnat erbjuda en mer färgrik palett för barn och ungdomar som vistas på sjukhus. Detta
skulle i slutändan innebära ett fokus på elevens möjlighet att delta eller utföra aktiviteter före,
under eller efter undervisning. Detta kan innebära att man bortser från elevens begränsningar.

4.1.4 Teoretiska ramverk
Baserat på lärarnas svar går det att utläsa att såväl läroplansteorins processer och ramfaktorer
påverkar undervisningen för lärare vid sjukhusundervisning. De processer som innefattas i läroplansteorin är formulering av läroplan, transformering av läroplan och realisering av läroplan
(Linde 2012). Lärarna i denna studie beskriver att undervisningen i huvudsak utformas utefter
de angivelser som kommer från elevens hemskola. Därmed förhåller sig sjukhusläraren till en
formuleringsprocess som skiljer sig från den generella skolan, eftersom läraren vid sjukhus dels
måste förhålla sig till de föreskrifter som gäller för skolsystemet, samtidigt som sjukhusläraren
måste förhålla sig till vilket ämne samt det specifika innehåll hemskolan meddelar att ämnet
ska innehålla. Av de svar lärarna angivit har transformeringsprocessen en stor inverkan på
undervisningen. Dels för att de yttre faktorer som påverkar i huvudsak är styrande av elevens
sjukdomstillstånd vilket påverkar undervisningsförloppet. Men även att lärarna tvingas undervisa i ämnen de inte är behöriga i, vilket leder till tolkningar av föreskrifter i, för läraren, nya
ämnen där lärarens tidigare stoffrepertoar påverkar undervisningens utfall. De intervjuade lärarnas svar går även att koppla till realiseringsprocessen där motivationen samt reaktionerna
hos eleverna har en inverkan på undervisningen. Lärarna berättar om hur det undervisande ämnet har en svag avgränsning eller inramning. Att man använder sig av undervisningen i överskridande ämnen eller i ett åtskilt ämne.

Lärarnas intervjusvar visar även på att ramfaktorer där de fysiska ramarna har stor inverkan på
undervisningen. Enligt sjukhuslärarnas utsagor är de av samma karaktär som Lundvall och
Meckbach (2008) påvisar i sin studie om ämnet idrott och hälsa. De fysiska ramar som påverkar
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sjukhusundervisningen är främst begränsning av tid, faciliteter och gruppstorlek. Men även reglerande ramar i form av lärarens ämneskunskap, vilket påverkar innehållet i undervisningen.

4.1.5 Slutsats
Studien visar att sjukhusundervisningen i huvudsak ägnar sig åt det som elevens hemskola ålägger. Ämnen som får mycket utrymme i undervisningen vid sjukhusskolan är svenska eller
svenska som andraspråk, matematik och engelska. Lärarna visar att de som undervisar i sjukhusskolan måste vara flexibla i sin profession, och även undervisa i ämnen som läraren inte är
behörig i. Elevens sjukdomstillstånd och inläggningstid är avgörande för den undervisning läraren på sjukhusskolan hinner att planera och genomföra. Till viss del arbetar lärarna i denna
studie ämnesöverskridande för att tillgodose att eleven även undervisas i de övriga ämnena.

Studien hade även som syfte att skapa en förståelse om hur ämnet idrott och hälsa bedrivs på
sjukhusskolan. I huvudsak bedrivs ingen undervisning från sjukhusskolan i ämnet idrott och
hälsa eller undervisning med inslag av fysisk aktivitet. Lärarna menar att sjukhusets lokaler och
elevens sjukdomstillstånd inte möjliggör undervisning av fysisk karaktär samt undervisning i
idrott och hälsa.

4.2 Metoddiskussion
Syftet med denna studie är att få en förståelse för sjukhusundervisningen, hur undervisningen
utformas och vad som påverkar sjukhuslärarens undervisning genom intervju som metod. Studien syftade även till att få en inblick i hur undervisande lärare vid sjukhusskolor arbetar med
ämnet idrott och hälsa. Valet av metod för studien är högst adekvat för syftet då forskaren varit
intresserad av att ta del av de faktorer som påverkar undervisningen och vad undervisningen
innehåller. För att få förståelse för studiens data har analysen skett genom hermeneutiskt angreppsätt. Där den enskilde lärarnas egna utsagor blir delar av en helhet (Dalen 2015, s, 17).
Det finns således ingen utgångspunkt eller slutpunkt för tolkningen utan studiens insamlade
datan. Därmed har detta angreppsätt varit bra för studien. Studien syftar till att få en förståelse
för hur undervisningen vid sjukhusskolan går till, och därmed skapa en förståelse för sjukhuslärarens möjligheter och begräsningar i sin undervisning. Svårigheterna med denna metod var
att få tag på intervjupersoner till studien, då det finns ett litet utbud av sjukhuslärare. Om fler
intervjupersoner använts hade denna studie kunnat erbjuda en större mängd utsagor och perspektiv. Om fler intervjupersoner deltagit hade även en mer generell slutsats kunnat erhållas.
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4.3 Vidare forskning
Eftersom sjukhusskolan inte är allmänt känd, vilket framkommer av såväl lärare i denna studie
som från rapporten Skolinspektionen (2017), är sjukhusskolan en dold diamant i det svenska
skolväsendet. En självklarhet som få vet om, vilket även återspeglas av lite forskning på området. Sjukhusskolan skulle behöva mer forskning för att möjliggöra fler generella slutsatser. Men
även för att få en djupare insikt hur denna särskilda undervisning ser ut och hur hemskolor kan
arbeta med elever som återkommer från längre tids sjukhusvistelse. Lärarna i denna studie berättar hur deras undervisningslokaler är vanliga sjukhuslokaler. Vidare forskning skulle kunna
handla om sjukhusens lokalutformning och om/när sjukhusskolan blir inplanerad i utformningen? Ytterligare forskning om ämnet idrott och hälsa vid sjukhusundervisning och praktiska
exempel på hur ämnet integreras behövs för att dra generella slutsatser.
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Bilaga 1
Litteratursökning

Syfte och frågeställningar:
Det övergripande syftet med denna studie är att få en förståelse för sjukhusundervisningen,
hur undervisningen utformas och vad som påverkar sjukhuslärarens undervisning.
1. Vilka faktorer påverkar sjukhuslärarens undervisning som bedrivs vid sjukhusskolan?
2. Använder sig sjukhusläraren av idrott och hälsa i undervisningen och vad har sjukhuslärarna för erfarenhet av fysisk aktivitet i undervisningen?
3. Vilken möjligheter och begränsningar upplever sjukhuslärarna för bedriva undervisning
med fysisk aktivitet?

Vilka sökord har du använt?
Sjukhusskola, hospital school, education at hospital school, physical activity, idrott och
hälsa, anpassning i idrott och hälsa, children´s needs at hospital, environment barriers for
participation in school

Var har du sökt?
GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Discovery och Google scholar,

Sökningar som gav relevant resultat
Hospital school, environmental barriers for participation at school, children’s needs at hospital,

Kommentarer
Det var svårt att hitta någon relevant forskning för sjukhusskolan. Där emot fanns några
studier gjorda med svenska barn och deras behov vid sjuk,husvistelse.

Bilaga 2

Bilaga 3
Uppvärmning:
• Hur länge har du varit arbetat som sjukhuslärare?
-Vad fick dig att att börja arbeta som sjukhuslärare?
- Har du arbetat med någon annan skolform?
- Likheter och skillnader mellan sjukhusskolan och generella skolan?
• Vart och när utbildade du dig?
- Vilka ämnen är du behörig att undervisa i?
- Har du lärarlegitimation?
- Har du någon övrig utbildning?

Tema 1: Undervisning sjukhusskolan?
• Hur ser undervisningsgrupper ut?
- Vilka ämnen undervisas eleverna i? -Vad prioritets i undervisningen?
-Hur anpassar ni undervisningen utefter den enskilda elevers förutsättningar?
-Sker undervisningen i grupp?
- Har ni behandlat kursplanen av idrott och hälsa i undervisningen?
-Varför? (vad har fungerat) -Varför inte?
• Vad för pedagogiska material/redskap/läromedel har ni tillgång till?
• Har ni använt er av lekt och rörelse i undervisning?
-Hur har det sett ut?
-Vad har ni använt er av olika läromedel/redskap vid dessa tillfällen?
- Vad fungerar? Vad blir begränsningarna?
- Vilka är det största begränsningarna för att bedriva undervisning med fysisk
aktivitet?
• Har ni fått utbildning hur man kan använda sig av fysisk aktivitet vid undervisning?

Tema 2: miljö.
• Hur ser tillgångarna till lokal ut?
- Vart undervisas eleverna?
- Vilka begränsningar/möjligheter har ni i lokalen

- Brukar ni bedriva undervisningen på andra ställen? Utomhus?
- Vilka möjligheter har ni att bedriva undervisningen på andra lokaler?
• Vilka begränsningar/möjligheter har ni i lokalen för att bedriva undervisning med fysisk aktivitet?
• Hur stor elevgrupp undervisas?
- Hur många elever har undervisats senaste 12 månaderna?
- Hur introduceras undervisningen till nya elever?
- Hur länge undervisas eleven (dagar/veckor/månader)?
- Hur många elever tackar nej till undervisning?
-Varför?
• Förekommer det begränsningar av undervisningstid?
- Hur ser dessa begränsningar ut? Vad beror de på?

Tema 3: Framtidsvision.
• Hur hade den mest ideala sjukhusskolan sett ut?
- Vad gör ni bra, som andra sjukhusskolor skulle kunna ta efter?
- Vad hade du velat se för förändring för att maximera sjukhusskolans potential?

