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Förord 

Vi är två snart nyutexaminerade lärare inom idrott och hälsa. Utöver grundutbildningen har vi 

läst specialpedagogik, vilket har bidragit till ett stort intresse för att arbeta med barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Då vi har haft mycket 

verksamhetsförlagd utbildning på särskolor samt tidigare arbetsupplevelser kring barn och 

ungdomar med utvecklingsstörning, var det ett lätt val att skriva om det valda området.  

Genomförandet av studien har följt en tidsplanering som framgick i studiens PM, vilket har 

fungerat som ett tidsmässigt ramverk att förhålla sig till. Arbetet har i största mån genomförts 

tillsammans, där vi bollat idéer om vad som skulle ingå i arbetet samt hur dessa skulle framgå 

i texterna. Vi har båda varit närvarande i utformandet av arbetet då samtliga texter har 

granskats kritiskt av oss båda. Vi har haft ständig mailkontakt där båda parter haft möjlighet 

att justera texterna, då vi ville att båda skulle ha möjlighet att påverka arbetets innehåll.  

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare som väglett oss under studiens gång och slutligen 

vill vi tacka alla medverkande i studien, för att de tagit sig tid att dela med sig av sina 

erfarenheter och arbetssätt.   



 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera den fysiska aktiviteten i idrott och hälsa på 
gymnasiesärskolan ur ett sociokulturellt perspektiv samt analysera faktorer som kan hindra 
respektive främja fysisk aktivitet. Följande frågeställningar utgår studien ifrån: Hur uppfattar 
lärarna elevernas fysiska aktivitet? Vilken form av stöd och resurser använder lärarna för att 
främja elevernas fysiska aktivitet? Hur upplever lärarna elevernas sociala samspel?  
 

Metod 

Studien utgår från sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer av lärare inom idrott och hälsa 
verksamma på gymnasiesärskolor i Mellansverige. Samtliga intervjuer har spelats in på 
diktafon, transkriberats samt bearbetats tematiskt. Empirin har delats in i meningsfulla teman 
och har analyserats från tre aspekter inom det sociokulturella perspektivet; scaffolding, 
mediators och shared activity. Studien utgår från vetenskapsrådets etiska principer som har 
följts för att värna om respondenternas integritet.  
 

Resultat 

Eleverna i gymnasiesärskolan upplevs ofta bli mer inaktiva, både under och utanför 
lektionstid. Den fysiska aktivitetsgraden uppfattas som ganska låg i relation till andra elever 
under idrottslektionerna då funktionsnedsättningar i större omfattning verkar bidra till lägre 
aktivitetsgrad. Adekvat stöd i form av utbildning och fortbildning för att undervisa elever med 
utvecklingsstörning upplevs brista hos lärarna. För att stödja eleverna försöker lärarna skapa 
motivation hos dem; peppa dem att delta aktivt, ha en tydlig struktur, liknande upplägg varje 
lektion, tydliga och enkla instruktioner som kan visas praktiskt samt förbereda eleverna på 
vad som komma skall. En del aktiviteter stödjer eleverna till att delta mer självständigt än 
andra. Enkla rörelser, övningar, lekar, spel fungerar bäst, där reglerna är korta, tydliga och 
enkla. Assistenterna ses som en nödvändig resurs som kan främja elevernas fysiska 
aktivitetsgrad om de är ombytta, engagerade, positiva, peppande och aktiva under lektionerna. 
För att främja elevernas fysiska aktivitetsgrad utanför lektionstid framkommer det som viktigt 
att eleverna får möjlighet att möta föreningslivet i olika former varför god kontakt med 
föreningar är nödvändigt i syfte att lotsa ut eleverna i föreningslivet. För att eleverna ska 
utvecklas till att bli mer självständiga i fysiska sammanhang får eleverna olika verktyg 
(mediators) som att följa bilder, använda tidtagarur, följa ett schema eller ett träningsprogram 
m.m. Socialt samspel ses som värdefullt för elevernas fysiska och sociala utveckling men 
upplevs ibland som svårare, framförallt mellan elever som har autism.  
 
Slutsats 

Motivation hos eleverna, pedagogiska anpassningar samt ombytta och aktiva assistenter kan 
sannolikt främja fysisk aktivitet på lektionstid. För att främja elevernas fysiska aktivitet 
utanför skoltid är det viktigt att eleverna får möjlighet att möta föreningslivet i olika former 
varför man som lärare bör ha god kontakt med föreningar i syfte att lotsa ut eleverna i 
föreningslivet. En slutsats utifrån denna studie är att lärarens och assistenters stöd behövs i 
större utsträckning för att främja fysisk aktivitet. Samtidigt är det viktigt att eleverna får 
”verktyg” för att kunna vara fysiskt aktiva på egen hand. Det sociala samspelet som ur ett 
sociokulturellt perspektiv ses som en viktig utgångspunkt för utveckling ses som värdefullt 
för främjandet av fysiskt aktivitet samtidigt som det ibland kan vara svårt att för vissa elever 
att samspela då de kan ha en nedsatt samspelsförmåga. 



 

Abstract  

Aim 
The aim of the study was through a socio-cultural approach; examine the physical activity in P.E 
on upper special schools. The aim was also to analyze factors that could prevent or promote 
students to be physical active. The study is based on following questions: How do teachers 
perceive students' physical activity? What kind of support and resources do teachers use to 
promote students' physical activity? How do teachers perceive students' social interaction? 
 

Method 

This study is based on six, qualitative semi-structured interviews with P.E teachers that are 
working in upper special schools in the central parts of Sweden. All interviews have been 
recorded on a Dictaphone. They have also been transcribed and processed thematically. The result 
of the study has been put into meaningful themes and all themes are based on three aspects from 
the socio-cultural perspective; scaffolding, mediators and shared activity. To protect the 
participant’s integrity during the study, we followed ethical principles.  
 

Results 

The study shows that students with intellectual disabilities often become inactive during lessons 
and outside school. The physical activity seems therefore especially important for these students. 
The teachers perceived these students activity level as rather low comparing to students during 
P.E in ordinary school. The students’ impairments seem to be one factor that contributes to lower 
activity levels. Educational support to teach students with intellectual disabilities seems to fall 
short according to these P.E teachers. The P.E teachers try to motivate the students to participate. 
They give them peptalk and they try to have good structure during the lessons that also is quite 
alike time to time. Easy and clear instructions that P.E teachers visually can demonstrate seem to 
prepare and help these students to participate. Some activities can better than other activities 
support these students to be more independent. The keywords seem to be simple movements, 
exercises and games. The rules also have to be short, clear and simple. Assistants seem as a 
necessary resource that can promote students' physical activity. To do that the assistant have to be 
reversed, committed, positive, have a peppery spirit and be physical active during the P.E lessons. 
To promote the students to be physical active outside school it’s important that the students get 
opportunity to meet different kind of physical activities. The P.E teachers mean that it’s important 
to have good contact with sport associations to guide these students into the voluntary sector. To 
develop independent students in P.E class, these students need different kind of tools (mediators) 
like image that they could follow, watch, schedule, exerciseprogram etc. Social interaction seems 
by the teachers as a valuable thing, both for the students’ physical activity and for their social 
development. Social interaction can thou be difficult sometimes, especially among students who 
have autism.  
 

Conclusions 
Motivated students, special adaptations and reversed and active assistants can probably promote 
physical activity among these students during P.E lesson. To promote physical activity outside 
school it’s important that these students get opportunity to meet the voluntary sector. Therefore 
P.E teachers have to have good contact with different sport associations so they can guide these 
students to a more physical active lifestyle. A conclusion from the study is that support from 
teachers and assistants are necessary to promote these students to be physical active in a higher 
level. It’s also important that these students get "tools" to develop their independent in P.E 
lessons. The social interaction seems important to promote physical activity even thou it 
sometimes can be difficult for some students to interact with other students.     
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1. Inledning 

Något vi människor kanske uppskattar allra mest i världen är att må bra och att vara vid god 

hälsa. Oavsett kön, etnicitet eller funktionsnedsättningar bör alla människor få möjlighet att 

uppnå hälsa utifrån de förutsättningar man har. 1948 definierades hälsa enligt 

Världshälsoorganisationen som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp” (Bjärås & Kanström 

2000, s. 15). Enligt FN:s standardregler som är riktlinjer angående rättigheter för personer 

med funktionsnedsättningar ska samtliga stater som är medlemmar i konventionen, bland 

annat Sverige, ”säkerställa att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra 

barn att delta i lek, rekreation, fritidsverksamhet och idrott” samt ”uppmuntra och främja 

deltagande i största möjliga utsträckning av personer med funktionsnedsättning i allmänt 

tillgänglig idrottslig verksamhet på alla nivåer” (Socialdepartementet, 2008, s. 100-101 ). 

Vår erfarenhet utifrån verksamhetsförlagda utbildningen är att elever med 

funktionsnedsättning och utvecklingsstörning lätt blir inaktiva under idrottslektioner men 

även under raster och fritid. Det finns dessutom en hel del forskning som visar att barn och 

unga med utvecklingsstörning är mer överviktiga och har sämre motorik än jämnåriga 

kamrater utan utvecklingsstörning (Vuijk, Hartman & Scherder, 2010). Då forskning även 

visar att barn och ungdomar med utvecklingsstörning är mindre fysiskt aktiva på sin fritid än 

andra barn och ungdomar (Bryan, Floey & McCubbin, 2008) anser vi att idrott- och 

hälsoämnet i skolan har stor betydelse för elevernas chans till fysisk aktivitet både på kort och 

på lång sikt. Idrotten i skolan kan för dessa elever vara den enda möjligheten till fysisk 

aktivitet, vilket gör den fysiska aktiviteten under idrottslektionerna extra betydelsefull.  

Det vore därför av intresse att undersöka hur lärare inom ämnet idrott- och hälsa uppfattar 

elevernas grad av fysisk aktivitet samt hur de arbetar för att få eleverna fysiskt aktiva i största 

möjliga mån. För blivande lärare inom ämnet idrott och hälsa, är studien av vikt då den kan ge 

större kunskap om hur den fysiska aktiviteten kan främjas hos elever med 

utvecklingsstörning.  

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Vuijk%2C%20P%2E%20J%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Vuijk%2C%20P%2E%20J%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Scherder%2C%20E%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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2. Bakgrund 

Denna del redogör för begreppen fysisk aktivitet, utvecklingsstörning och gymnasiesärskola, 

dessutom ingår en kort historik kring områden samt några relevanta lagar och styrdokument. 

Slutligen följer en sammanfattning av bakgrunden. 

2.1 Fysisk aktivitet  

Folkhälsoinstitutet definierar fysisk aktivitet som ”all typ av rörelse som ger ökad 

energiomsättning” (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006, s. 8) och rekommenderar minst 30 

minuters sammanlagd fysisk aktivitet per dag för att upprätthålla en god hälsa. Nordiska 

rekommendationer för barn och unga ligger på minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag: 

Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. 
Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan 
erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten. (Schäfer Elinder 
& Faskunger, 2006, s. 17) 

Rekommendationerna utgår från att tiden av fysisk aktivitet kan delas upp i flera pass under 

dagen. Fysisk aktivitet har kommit att bli en naturlig del i förebyggandet av god hälsa. Utifrån 

Världshälsoorganisationens framtida planer för folkhälsan står det i ”Hälsa 21” (1999, s. 36) 

att alla människor i hela samhället ska ha tillägnat sig en hälsosammare livsstil till år 2015. Ett 

mål i planen är att fler människor skall ägna tid åt motion. I kursplanen för idrott och hälsa i 

grundsärskolan beskrivs även vikten av fysiska aktiviteter för eleverna: 

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. 
Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir 
fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång 
för både individen och samhället. (Skolverket, 2011a: s. 43). 

Tillgängligheten för att vara fysisk aktiv i samhället ser olika ut för olika individer, beroende 

på hur välfungerande individen är. Arnholf (2008) skriver från Folkhälsoinstitutet om hur 

samhället ska arbeta för att uppnå hälsomål inom fysisk aktvitet för alla: 

Samhället måste ansvara för att informationen om hur viktigt det är med fysisk aktivitet 
utformas så att alla kan ta del av den. Det måste också finnas praktiskt stöd och hjälp att komma 
iväg. Minst lika viktigt är att idrottsklubbar gör olika aktiviteter tillgängliga och även erbjuder 
anpassade former av aktiviteter. Exempelvis måste idrottshallar och publika gym vara 
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tillgängliga liksom information om dem. Det finns många funktionsnedsättningar som gör att 
man inte kan motionera på samma sätt som andra. Rörelsehinder, synskador, astma, hjärt- och 
lungsjukdomar är några exempel. Många hittar egna sätt att hålla sig igång fysiskt, andra 
behöver få hjälp att motionera på sina villkor. Det gäller också personer som just på grund av sin 
funktionsnedsättning kan ha svårt att ta initiativ till fysisk aktivitet, tillexempel personer med 
intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar. (Arnhof, 2008, s.25). 

Ovanstående visar att det oftast behövs ytterligare stödinsatser för att individer med 

funktionsnedsättning ska kunna få möjlighet att vara vardagligt fysiskt aktiva samt delta i 

idrottsaktiviteter.  

2.2 Utvecklingsstörning 

I Sverige likställs begreppet utvecklingsstörning med andra begrepp såsom 

funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning samt begåvningsnedsättning 

(Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 138). I Sverige finns idag ca 38 000 barn, unga och vuxna 

med en utvecklingsstörning (FUB, 2011). En utvecklingsstörning kan uppstå av olika skäl, 

exempelvis genom hjärntumör, skallskada, förändringar i könskromosomerna, sjukdomar och 

skador vid graviditet eller förlossning. Det förekommer att individer med utvecklingsstörning 

även har andra funktionsnedsättningar såsom autism, syn eller hörselnedsättning, hjärtfel samt 

rörelsehinder (Bakk & Grunnewald, 1998, s. 52-64). Autism kan exempelvis innebära att den 

sociala samspelsförmågan är nedsatt och att individen därmed får svårigheter att interagera 

med andra (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 179).  

Att definiera utvecklingsstörning är inte helt enkelt då varje individ med en 

utvecklingsstörning är unik med egna egenskaper, personlighet, styrkor och svagheter. 

Utvecklingsstörning kan beskrivas som en samlingsterm för individer som i jämförelse med 

jämnåriga inte hunnit med i utvecklingen i betydande utsträckning och därmed behöver hjälp 

och stöd för att kunna fungera och leva i samhället. Utvecklingsstörning är en varaktig 

nedsättning av intelligensfunktionen vilket innebär en nedsatt kognitiv förmåga. Detta kan 

innebära att de har svårigheter att förstå och använda sig av information och därmed 

svårigheter att bygga upp kunskap och använda sig av erhållen kunskap. Utvecklingsstörning 

förhåller sig till intelligens och adaptivt beteende. Intelligens används för att beskriva hur 

många utformade uppgifter en person klarar av att lösa. I adaptivt beteende ingår tre delar där 

den första är sociala förmågor, exempelvis att umgås och kommunicera med andra personer. 
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Andra delen är praktiska förmågor, vilket kan vara hygien, städning och hantering av 

ekonomi. Tredje delen består av skolförmågor såsom kunskaper i läsning, matematik och 

skrivning (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 138 ff.).  

För att kunna fastställa en utvecklingsstörning görs en utredning av läkare och psykolog där 

bedömningsgrunden är att individen har ett IQ värde på ett standardiserat test av 70 eller 

lägre. Individen ska dessutom ha tydliga brister i minst två av sina adaptivförmågor något som 

visar sig exempelvis inom personlig säkerhet, hälsa, fritid, arbete, ADL- färdigheter 

(vardagliga färdigheter), kommunikation, studier samt socialt/interpersonellt. Bedömningen 

av diagnosen sker i olika grader (American Association on Mental Retardation, 2002, s. 104): 

Tabell 1. Olika grader av utvecklingsstörning (American Association on Mental 

Retardation, 2002, s. 104) 

Grad av utvecklingsstörning IQ – intelligenskvot Motsvarande intelligensålder  

Lindrig utvecklingsstörning 50 – 69 9 – 12 år 

Måttlig utvecklingsstörning 35 – 49 6 – 9 år 

Svår utvecklingsstörning 20 – 34 3 – 6 år 

Grav utvecklingsstörning > 20 > 3 år 

 

Diagnosen ska i Sverige fastställas innan 16 års ålder (Söderman & Antonson, 2011, s.17). 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (2010, s. 16) anser att 

det är viktigare att dokumentera vad och i vilken utsträckning en individ med 

utvecklingsstörning behöver stöd i sin vardag, istället för att klassificera olika grader av 

utvecklingsstörning. Söderman och Antonson (2011, s.17) skriver exempelvis att elever med 

utvecklingsstörning ofta behöver undervisning i ett lägre tempo samt repetera kunskapen och 

koppla den till tidigare kunskap. Detta för att informationsinhämtningen och bearbetningen av 

kunskapen skall kunna tillämpas. Vidare menar Söderman och Antonson (2011, s. 208 ff.) att 

personer med utvecklingsstörning ofta har svårare att lagra information i minnet, vilket gör att 

de kan ha svårare att komma ihåg saker. Genom hjälpmedel som klocka, timer, tidtagarur kan 
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vardagen underlättas för dessa personer, då de kan ställa in hur länge de ska hålla på med en 

aktivitet eller ställa ett larm när de ska passa någon tid (a.a.).  

2.3 Historik kring specialpedagogik och synen på utvecklingsstörning  

Inom specialpedagogiken har två huvudsakliga perspektiv växt fram, som under tidens gång 

genomsyrat synen på specialpedagogik och utvecklingsstörning (Emanuelsson, 2004, s. 106 

f.). Det första perspektivet, det kategoriska, är det som länge har dominerat och som 

Emanuelsson (a.a.) anser ligger till grund för synen på specialpedagogik och 

utvecklingsstörning. Det kategoriska perspektivet har sina rötter i ett medicinskt och 

psykologiskt synsätt där fokus ligger på individens svårigheter. I det kategoriska perspektivet 

talar man ofta om individen med svårigheter och hur individer ska tränas för att så långt som 

möjligt komma närmre det som anses normalt. Problem som uppstår ska åtgärdas på 

individnivå, utan hänsyn till hur miljön och andra faktorer påverkar individens svårigheter. 

(Emanuelsson, 2004, s. 106 f.).  

Helldin (2002, s. 34 ff.) menar att specialpedagogiken har påverkats av det medicinska 

synsättet att sjukdom anses som onormalt och att vara frisk anses som normalt. Det andra 

perspektivet benämns som det relationella perspektivet som till skillnad från det kategoriska 

perspektivet fokuserar på sociala faktorer och miljön runt omkring individen (Emanuelsson, 

2004, s. 106 f.). Utifrån detta perspektiv talar man ofta om elever i svårigheter istället för med 

svårigheter. Individens förutsättningar och behov ska ses över och utifrån det ska 

omgivningen anpassas för att individen på bästa sätt ska kunna delta utifrån sina 

förutsättningar. För individer med exempelvis utvecklingsstörning har båda perspektiven 

betydelse, då kunskap om utvecklingsstörningen kan ge ökad kunskap och förståelse hos 

omgivningen. Det relationella perspektivet är dock en viktig utgångspunkt för att dessa 

individer ska bli involverade och delaktiga i samhället då omgivningen har stor betydelse. 

(a.a.)  

Det relationella perspektivet liknas i stora drag det sociokulturella perspektivet som Vygotsky 

är grundare till. Vygotsky har inom specialpedagogiken fått en betydande roll, då han kom att 

framföra en ny syn på vad de förr kallade ”handikappade” individer. I likhet med det 

relationella perspektivet menade Vygotsky att barns svårigheter inte ska hamna i fokus, utan 
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istället ska barnets styrkor lyftas fram och utvecklas. Detta då funktionsnedsättning i sig oftast 

blir ett hinder i sociala sammanhang, vilket kan beror på den kategoriska syn som samhället 

haft på individer med funktionsnedsättning (Gindis, 1999).  

2.4 Utbildning av barn och unga med utvecklingsstörning – en historisk 

tillbakablick 

Konsekvenserna av den kategoriska samhällssynen på individer med utvecklingsstörning, har 

bidragit till att individer med utvecklingsstörning ansetts som obildbara ”idioter” under en 

lång tid (Grunewald, 2009, s. 43 ff.). Först in på 1800-talet infördes utbildning för människor 

med utvecklingsstöning. Frankrike var det ledande landet inom specialpedagogikens framväxt 

genom Jean-Jacques Rousseau som främste talesman. Rousseau utgick från att det hos varje 

barn finns ”en naturens egen fria utveckling, som man skall ta vara på och stimulera” (a.a.). I 

Sverige startade det första särskoleinternatet 1875 följt av flera särskoleinternat i olika 

landsting. 1800-talets syn på barn och ungdomar med utvecklingsstörning präglades av 

barmhärtighet och vårdande. In på 1900-talet började de ses som ”bildbara sinnesslöa” som de 

kallades, varför lagen om utbildning och vård trädde i kraft 1944. Därefter föddes tankarna 

om en urskiljning av eleverna som ”bildbara” och ”obildbara”, vilket lade grunden för 

avskiljningen mellan det vi idag kallar gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. De bildbara 

fick skolplikt 1944 medan de obildbara inte fick skolplikt förän1968 då alla barn och 

ungdomars rätt till att gå i skola infördes. (a.a.). 

2.5 Dagens särskola och gymnasiesärskola 

Särskolans målgrupp har under en längre tid varit oklar. Utöver ungdomar med 

utvecklingsstörning har även ungdomar med autism eller autismliknande tillstånd rätt att 

genomföra sin skolgång i gymnasiesärskolan. Detta gäller i de fall de även har en 

utvecklingsstörning eller betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av 

hjärnskada som uppstått av yttre våld eller genom sjukdom. (Gymnasiesärskoleutredningen, 

2011, s.139 ff.) 

Gymnasiesärskolan är en fyraårig skolgång, till skillnad från gymnasieskolan som är treårig. I 

likhet med gymnasieskolans utformning i program och inriktningar delades 

gymnasiesärskolan upp i det nationella, individuella och specialutformade programmet. Det 
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individuella programmet är utformat för elever som inte når upp till det nationella 

programmets mål och kunskapskrav. Det individuella programmet har två inriktningar; 

verksamhetsträning och yrkesträning, medan det nationella programmet har åtta inriktningar; 

estetisk, fordon, handels- och administration, hantverk, hotell och restaurang, industri, media 

och naturbruk. (Gymnasiesärskoleutredningen, 2011, s.139 ff.) 

Enligt skollagen § 2, ”Utbildningens syfte” ska utbildningen i skolan främja social gemenskap 

och att eleverna ska utveckla sin självständighet att använda och fördjupa de kunskaper som 

erhållits under skolåren: 

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga 
att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper samt i 
huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna fått i grundsärskolan eller motsvarande skolform. 
(Skollag, 2010:800, kapitel 15, § 2). 

Gymnasiesärskoleutredningen (2011, s. 197) föreslår att gymnasiesärskolans utbildning i den 

mån det är möjligt ska motsvara gymnasieskolans utbildning, men att fokus ligger på att 

anpassa utifrån elevernas förutsättningar och behov. I lpf94 tydliggörs att lärarna så långt det 

är möjligt i gymnasiesärskolan ska sträva efter att eleverna utvecklar förmågan att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra.  Lärarna har även ansvar på skolan att låta eleverna 

pröva på olika arbetsätt och arbetsformer (Skolverket, 2011b, s. 14). Skolan har ansvar för att 

utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso- och 

livsstilsfrågor. Skolan ska dessutom sträva efter att ge eleverna förutsättningar att regelbundet 

bedriva fysiska aktiviteter varav eleverna efter avslutad utbildning ska ha kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa. (Skolverket, 2011a, s. 8 f.) 

2.5.1 Assistenternas roll i särskolan 

Då skolan enligt lag ska anpassa undervisningen och utgå från varje elevs behov och 

förutsättningar förekommer elevassistenter ofta som resurs i skolan. Elevassistenter är 

nödvändiga för att vissa elever ska kunna följa undervisningen och uppnå utbildningens mål 

(Gadler, Magnusson, Tholen & Örtlund,1999, s. 14 ff.). Assistenterna fungerar stödjande för 

att underlätta elevens utveckling. De är anställda av skolan och ska därmed förhålla sig och 

arbeta utifrån skollagen och lpf94:s bestämmelser. Enligt Gadler et al. (a.a., s. 14) är 

uppdraget för en elevassistent att hjälpa utifrån elevens behov och förutsättningar. 
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Assistenterna ska bidra till elevens utveckling och kunskap, självständighet och sociala 

kompetens. Gadler et al. (a.a., s. 14) anser att ett mål med assistenterna är att eleverna i den 

mån det är möjligt ska utvecklas till att klara sig själva, för att eleverna ska blir mindre 

beroende av sin omgivning.  

2.6 Sammanfattning av bakgrund 

Alla människor ska ha möjlighet att ha en god hälsa utifrån de förutsättningar man har. Fysisk 

aktivitet som innebär ”all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning” är nära 

sammankoppat med hälsa. För att upprätthålla en god hälsa rekommenderas minst 30 

minuters sammanlagd fysisk aktivitet i måttlig grad per dag för vuxna, medan 60 minuter 

rekommenderas för barn och unga. Tillgängligheten för att vara fysisk aktiv i samhället ser 

dock olika ut för olika individer. En målgrupp som blivit åsidosatt ur ett historiskt perspektiv i 

samhället är individer med utvecklingsstörning. Synen på individer med utvecklingsstörning 

har under en längre tid präglats av en medicinsk syn där avvikelser från det normala ansetts 

som onormalt och sjukt, det kategoriska perspektivet, där avskiljning blivit vanligt. 

Utvecklingsstörning är en varaktig nedsättning av intelligensfunktionen vilket innebär att 

individer med en utvecklingsstörning har en nedsatt kognitiv förmåga som kan innebära att 

individen har svårigheter att förstå och använda sig av information och därmed svårigheter att 

bygga upp kunskap och använda sig utav erhållen kunskap. Individer med 

utvecklingsstödning sågs förr i tiden som obildbara, varav utbildning av denna målgrupp har 

kommit i skymundan. Idag finns särskolan tillgänglig som skolform till dessa barn och 

ungdomar där assistenter som resurs är ett vanligt inslag. Idag ligger stort fokus på individens 

omgivning som fysisk och social tillgänglighet i utformning av undervisning, vilket kan ses 

utgå mer ifrån det relationella perspektivet.  

3. Tidigare forskning 

Forskning beträffande idrott- och hälsoundervisning för ungdomar med utvecklingsstörning är 

begränsad både nationellt och internationellt. Flygare-Wallen (2008, s. 857) menar att det 

finns väldigt lite forskning om ungdomar med utvecklingsstörnig i samband med deras hälsa 

och fysiska aktvitet: 
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The cardio-metabolic health of adolescents with ID (forskarens kommentar: 
utvecklingsstörning) does not appear to have been the object of any research in Europe. This 
may be due to the lack of medical specialists in this field. (Flygare-Wallen, 2008, s. 857). 

Den forskning som finns om individer med utvecklingsstörning i samband med hälsa och 

fysisk aktivitet behandlas i denna del. En del forskning om särskolan kommer även tas upp i 

detta avsnitt.  

3.1 Fysisk aktivitet och hälsa hos individer med utvecklingsstörning 

Att ett flertal vuxna, unga och barn med utvecklingsstörning har förekommande hälsoproblem 

är ingen nyhet. Umb-Carlsson (2008, s. 9) visar i sin studie att individer med 

utvecklingsstörning ofta har medicinska problem utöver utvecklingsstörningen såsom 

allergier, diabetes, hudbesvär, hjärtbesvär, inkontinens och muskelsjukdomar. Även övervikt, 

mag- och tarmproblem, sköldkörtelproblem, högt blodtryck samt hjärtproblem är vanligt 

förekommande. Vuijk, Hartman och Scherders (2010) forskning visar att barn och unga med 

utvecklingsstörning är mer överviktiga och har sämre motorik än normalbegåvade jämnåriga 

kamrater. Enligt Pei-Ying Lin et al. (2010) har gymnasieelever med utvecklingsstörning i 

större utsträckning förhöjt systoliskt blodtryck i jämförelse med normalbegåvade ungdomar i 

samma ålder samt att flickor med utvecklingsstörning har högre kolesterolvärden än andra 

flickor i samma ålder.  

Emerson (2005) har undersökt hur den fysiska aktiviteten och hälsan ser ut för 1542 individer 

med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad i England. Resultatet visar att endast fyra 

procent medverkande i studien uppfyller kriteriet för att anses vara fysiskt aktiva. Emerson 

(a.a.) menar att den fysiska inaktiviteten är en av de största hälsoriskerna för individer med 

utvecklingsstörning. Sayers Menear och Shapiro (2004) har i sin studie belyst hur fysisk 

aktivitet ser ut för unga med funktionsnedsättning och menar att dessa barn och ungdomar är 

betydligt mer fysiskt passiva än individer utan funktionsnedsättning.  

Bryan, Floey och McCubbin (2008) jämförde fysisk aktivitet under skoltid och utanför skoltid 

hos ungdomar med utvecklingsstörning samt hos normalbegåvade ungdomar. Resultatet 

visade att ungdomarna med utvecklingsstörning var betydligt mindre fysiskt aktiva i både 

skolan, idrottsundervisningen samt på fritiden i jämförelse med normalbegåvade ungdomar. 

Liknande undersökning har Blomdahl och Elofsson (2011, s. 79 ff.) och Westbom (1991, s 82 
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ff.) genomfört. Blomdahl och Elofsson (2011, s.79 ff.) har studerat ungdomars fritidsvanor i 

olika kommuner. I undersökningen framkommer att mer än hälften av högstadie- och 

gymnasieeleverna i särskolan är fysiskt passiva jämfört med ungefär en tredjedel i vanliga 

grundskolan och gymnasiet. Detta visar att ungdomar i särskolan motionerar betydligt mindre 

än de i grundskolan och de på gymnasiet.  

Westbom (1991, s 93 ff.) visar att barn med utvecklingsstörning har mindre antal 

fritidsaktiviteter än barn utan utvecklingsstörning. Det framkommer även att föräldrar till barn 

med utvecklingsstörning har färre fritidsaktiviteter än andra föräldrar. Emerson och Hattons 

(2007) forskningsanalys visar att föräldrar till utvecklingsstörda barn i högre utsträckning än 

andra föräldrar skattar sina barns hälsa som ”ej god”.  

3.1.1 Vinster med fysisk aktivitet 

Den fysiska aktiviteten har stor betydelse för människans liv och hälsa. Detta tar bland annat 

Sayers Menear och Shapiro (2004) upp i sin studie där de anser att det finns flertal vinster 

med att vara fysiskt aktiv. Fysisk aktivitet kan förbättra barn och ungdomars självkänsla, 

kroppsuppfattning, självständighet och att det finns flera sociala vinster med att vara fysiskt 

aktiv, framförallt i grupp. Den sociala utvecklingen kan främjas genom att de får fler sociala 

erfarenheter och träning i att interagera med andra (Sayers Menear & Shapiro, 2004). Även 

Schäfer Elinder och Faskunger (2006, s. 19) menar i likhet med Nyberg och Tiden (2007, s. 

80) att fysisk aktivitet kan främja självkänsla och leda till en positiv kroppsuppfattning. 

”Fysisk aktivitet kan även främja hälsa genom att bland annat höja kondition, balans och 

koordination, förbättra styrka i muskler och bindväv, motverka psykisk ohälsa såsom 

depression, oro och ångest samt främja självkänsla och positiv kroppsuppfattning” (2006, 

s.19). Nyberg och Tiden (2007, s. 80) anser att exempelvis behärskning av grovmotoriska 

grundformer kan skapa trygghet hos barn och ungdomar att fortsätta vara fysiskt aktiva även 

utanför skoltid. Ett kroppsligt självförtroende är grundläggande för barn och ungdomarnas 

fortsatta fysiska aktivitet i vuxenlivet, vilket ses som viktigt för att bibehålla hälsa samt 

undvika ohälsa senare i livet (a.a.).  
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3.2 Särskolan  

Söderman och Antonson (2011, s. 133) anser att det finns fördelar med särskolan, som små 

klasser, hög personaltäthet och möjligheter att anpassa undervisningen för alla elever vilket de 

menar ökar elevers trygghet och ger lärare och assistenter möjlighet att tillgodose elevernas 

behov. Gadler (1997, s. 5 ff.) beskriver i sin studie hur hon medverkade vid olika 

informationsträffar kring elevassistenters yrkesroll. Studien visar att elevassistenter har en 

viktig roll för att eleverna ska kunna utvecklas samt känna sig trygga i skolan. 

Elevassistenterna i studien upplevde dock sin yrkesroll som oklar. De upplevde att de inte 

hade en klar bild av vad som förväntas av dem samt vilka arbetsuppgifter de ska ha i skolan. 

Söderman och Antonson (2011, s. 133) menar att särskolan kan erbjuda social gemenskap då 

eleverna får möjlighet att möta elever med liknande behov. Baksidan av myntet menar 

Söderman och Antonson (a.a.) kan leda till att individer med utvecklingsstörning inte blir lika 

delaktiga i samhället och att de känner utanförskap då de tidigt i livet blir betraktade som 

annorlunda och satta i annan verksamhet än den vanliga. Bloms (2003, s. 20) och Berthens 

(2007, s. 180 ff.) studie visar att lärare på särskolan ofta prioriterar social fostran och 

vardagskunskap framför faktarelaterade kunskaper. De strävar efter att eleverna ska lära sig 

hur man beter sig och kommunicerar. Ett mål med undervisningen är att eleverna ska få bra 

självförtroende. Blom (2003, s. 31 ff.) och Berthens (2007, s. 182) studie visar en bild av 

särskolan som en ganska kravlös skolgång. De menar att lärarna ställer för låga krav och att 

många elever skulle kunna lära sig mycket mer om undervisningen var mer utmanande.  

3.3 Fysisk aktivitet i idrottsundervisningen 

Hur idrottsundervisningen i särskolan bedrivs och har bedrivits för elever med 

utvecklingsstörning är ett relativt outforskat. Den forskning som framförallt gjorts inom 

området fokuserar på integrering och inkludering av elever med utvecklingsstörning i den 

ordinarie idrottsundervisningen på grundskola eller gymnasieskola.  

Sit, McKenzie, Lian och McManus (2008) undersökte genom en observationsstudie, 

aktivitetsgraden hos 80 elever med mild utvecklingsstörning i två särskolor i Hong Kong. Ena 

skolan hade idrottsinriktad profil, medan den andra inte hade det. Forskarnas syfte var att 

undersöka om det existerade någon skillnad i aktivitetsgraden under idrotten mellan de två 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22McKenzie%2C%20Thomas%20L%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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skolorna samt undersöka hur lärarens undervisningssätt och upplägg i undervisningen 

påverkade aktivitetsnivån.  

Sjöberg (2007, s.13-15) har i likhet med Sit et al. (2008) undersökt den fysiska aktiviteten hos 

en 14 årig pojke med Downs syndrom (elev med utvecklingsstörning) under idrottslektionerna 

i en grundsärskola. Studiens metodval var observationer av idrottsundervisningen och 

intervjuer med eleven själv samt med lärare och föräldrar till pojken i särskolan. Resultatet i 

undersökningen gjord av Sit et al. (2008) visade att aktivitetsnivån under idrotten var för låg 

för att eleverna skulle kunna vidbehålla en god fysisk hälsa. Elevernas aktivitetsnivå under 

skoldagarna låg under statens rekommendationer för fysisk aktivitet. Sjöbergs (2007, s.31-36) 

resultat visade dock att lärarna inom idrott och hälsa samt föräldrarna till pojken med Downs 

syndrom såg positivt på hans fysiska utveckling och aktivitetsgrad då han i särskolan fick 

möjlighet till att utvecklas motoriskt.  

3.4 Hinder och möjligheter för fysisk aktivitet under skolidrott och fritid 

Sayers Menear och Shapiro (2004) menar att det finns hinder för fysisk aktivitet för individer 

med funktionsnedsättning. De menar att miljöns utformning både på skolor och på 

idrottsanläggningar ibland inte är anpassad för dessa individer. Vidare menar de att transport 

till och från aktiviteten kan försvåra möjlighet att vara fysiskt aktiva på en idrottsanläggning. 

Enligt Emerson (2005) kan fysisk inaktivitet bero på att individer med utvecklingsstörning 

inte i tillräcklig mån får det stöd som behövs för att kunna vara vardagligt fysiskt aktiv. 

Sits et al. (2008) studie som fokuserar mer på idrottsundervisningen i skolan fann att stor del 

av lektionstiden går åt till instruktioner, genomgångar m.m., vilket bidrar till lägre 

aktivitetsgrad. De menar att en av idrottslärarens roller, att odla en positiv och stödjande syn 

på daglig fysisk aktivitet, är viktig för eleverna. Vidare ansåg forskarna att ostrukturerad tid i 

skolan, exempelvis raster skulle kunna utnyttjas ytterligare och anpassas för att få eleverna 

fysiskt aktiva i högre grad för att gynna deras fysiska hälsa (a.a.). Sjöbergs (2007, s. 31-36) 

resultat visade att assistenten till pojken hade stor betydelse för hans fysiska aktivitet. 

Ytterligare fynd var att ”peppning” och ”coachning” ökade elevens fysiska aktivitet under 

lektionerna medan passiv assistent- och lärarroll ökade inaktiviteten hos eleven. Idrottslärarna 

i studien ansåg dock att det låga elevantalet kunde hämma pojkens fysiska aktivitet och 
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menade att fler elever i klassen hade kunnat öka både inlärningen och aktivitetsgraden genom 

att eleverna lär och kan motiveras av varandra.  

Sayers Menear och Shapiro (2004) beskriver hur man som förälder, lärare eller teraupet kan 

arbeta för att främja fysisk aktivitet hos barn och unga med funktionsnedsättning. För att 

motivera barn och unga till fysisk aktivitet kan läraren introducera förebilder, exempelvis 

idrottare med funktionsnedsättning. De kan visa sportstjärnors prestationer för att ge 

ungdomarna en känsla för och motivation till att själva kunna bli bra inom någon idrott samt 

låta eleverna prova på populära sporter under skolidrotten. Det är även bra om barn och 

ungdomar introduceras och får kunskap om olika sportorganisationer som finns för individer 

med funktionsnedsättning.  

Vidare menar Sayers Menear och Shapiro (a.a.) att man i utformandet av IUP (individuell 

utvecklings plan) kan komma med flera idéer kring idrotter eller fysiska aktiviteter som 

eleven själv kan tänkas vilja delta i. Genom att få in vanligt förekommande sporter för 

individer med funktionsnedsättning i läroplaner och kursplaner för idrott och hälsa i skolan, 

kan eleverna få chans att möta olika aktiviteter i en trygg miljö. Sayers Menear och Shapiro 

(2004) menar även att familjeorienterade aktiviteter kan ha positiv effekt på barn och ungas 

fysiska aktivitet då studier visar att barn och unga blir mer fysiskt aktiva om deras familj kan 

involveras både i planerande av fysiska aktiviteter men även i utförandet.  

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskning visar att många individer med utvecklingsstörning har hälsoproblem och 

sjukdomar. Ungdomar med utvecklingsstörning är betydligt mindre fysiskt aktiva än andra 

ungdomar både i skolan, idrottsundervisningen samt på fritiden. Det framkommer även att 

ungdomar med utvecklingsstörning har mindre antal fritidsaktiviteter än ungdomar utan 

utvecklingsstörning. Forskning visar att fysisk aktivitet har flera positiva effekter såsom ökad 

självkänsla, kroppsuppfattning, social utveckling samt motverkar psykisk ohälsa såsom 

depression, oro och ångest. Fysisk aktivitet ger enligt forskning även förbättrad kondition, 

balans och muskelstyrka. Brist på fysisk aktivitet under en lägre period kan ge försämrad 

funktionsförmåga, skelett, kondition och rörlighet.   
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Tidigare forskning nämner olika hinder för främjandet av fysisk aktivitet hos individer med 

utvecklingsstörning såsom icke anpassad miljö samt svårigheter med transport till och från 

aktiviteter för att kunna vara vardagligt fysiskt aktiv. Forskning om aktivitetsgrad under 

idrottslektionerna i särskolan visar att aktivitetsgraden ofta blir låg då mycket tid går åt till 

instruktioner och genomgångar. För att öka den fysiska aktiviteten i skolan och på fritiden 

anser forskare att raster och dylikt kan utnyttjas och anpassas i större grad. Idrott- och 

hälsolärarna bör även odla en positiv och stödjande syn på daglig fysik aktivitet samt 

motivera eleverna till fysisk aktivitet genom ”peppning” och ”coachning. Genom särskolans 

möjligheter att anpassa undervisningen för alla elever, då det ofta är små klasser samt hög 

personaltäthet, finns flera möjligheter för eleverna att vara fysiskt aktiva. 

Utifrån tidigare forskning kan olika typer av stöd från både lärare, assistenter och föräldrar 

främja elevers fysiska aktivitet. En teori som utgår från att utveckling hos varje individ sker i 

interaktion med hjälp av stöd från individer som är mer erfarna, är den sociokulturella teorin 

som Vygotsky är grundare till.  

4. Sociokulturellt perspektiv som teoretiskt ramverk 

Vygotsky levde mellan 1896 till 1934 och införlivade en sociokulturell syn på barns 

utveckling (Gindis, 1999). Människan ses utifrån detta perspektiv som en social och aktivt 

handlande varelse (Bråten, 1996, s. 104; Gindis, 1999). Vygotsky menar att människan redan 

som spädbarn riktar sig mot omgivningen för att interagera med sin omgivning (Bråten, 1996, 

s. 107).  

Det sociokulturella perspektivet växte fram genom Vygotskys teori om hur sociokulturella 

processer påverkar individen psykiskt. Medvetandet hos individen står i centrum som 

Vygotsky menar utvecklas i sociala sammanhang. Enligt Vygotsky har människan högre 

psykologiska processer vilka kan delas in i kulturella och kognitiva redskap som språk, 

skrivande och berättande samt traditionella kognitiva processer som logiskt tänkande, minne 

och begreppsbildning. För att individen ska komma upp i högre psykologiska processer måste 

den utvecklas i ett socialt sammanhang. ”Social aktivitet medierar (förmedlar) högre 

psykologiska processer” (Bråten, 1996, s. 15). Genom att barnet kan lösa en uppgift 
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tillsammans med en lärare, kan det senare i ett självständigt sammanhang lösa uppgiften på 

egen hand. Sättet att tänka i olika uppgifter överförs i det sociala samspelet till barnets ”inre 

psykologiska värld” (a.a.). Barnet erhåller verktyg för att lösa olika uppgifter.  

Då det sociokulturella perspektivet fokuserar på barnets kognitiva utveckling av tal och 

tänkande, vilka ses som viktiga komponenter för vidareutveckling hos barnet har perspektivet 

kommit att få stor betydelse inom undervisningen. Vygotsky såg det som viktigt att rikta sig 

till barnet redan som litet varför han såg lek som betydelsefullt för barnets utveckling. Lek ses 

som viktigt då leken ofta är socialt betingad och att barnet genom lek blir medveten som sina 

handlingar. Lek kan utveckla barnets språk och tänkande i fantasisituationer som i många fall 

främjar det abstrakta tänkandet hos barnet. (Bråten, 1996, s. 42 f.).  

4.1 Proximala utvecklingszonen (ZPD) 

Utvecklingen hos individen är kognitiva processer som framförallt utvecklas i interaktion med 

andra. Dessa processer riskerar att gå förlorade om ett barn endast ägnar sig åt självständiga 

prestationer. Om barnet istället får lösa svårare uppgifter med hjälp av en mer erfaren person 

som exempelvis lärare eller mer erfarna kamrater, kan barnet utmanas och utvecklas för att i 

självständigare sammanhang klara svårare uppgifter på egen hand. Skillnaden mellan vad 

barnet klarar själv och med hjälp av en vuxen, kallar Vygotsky, den proximala 

utvecklingszonen, Zone of Proximal Development (ZPD), vilket är en väsentlig del inom det 

sociokulturella perspektivet. (Bråten, 1996, s 107-108; Gindis, 1999). Den proximala 

utvecklingszonen symboliserar även individens utvecklingspotential vilket kan ses som en 

kartläggning av individens utveckling (Bråten, 1996, s. 24).  

 

 

 

 

Figur 1 - Proximala utvecklingszonen 

http://www.google.com/imgres?q=scaffolding+vygotsky&um=1&hl=sv&biw=1366&bih=594&tbm=isch&tbnid=6AdpxqPjDAUvJM:&imgrefurl=http://www.innovativelearning.com/educational_psychology/development/zone-of-proximal-development.html&docid=Fk8L6NVoAb7IcM&imgurl=http://www.innovativelearning.com/educational_psychology/development/zone-proximal-development.png&w=455&h=346&ei=hCJ9UI2QGKX24QTi1oHQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1065&vpy=284&dur=6871&hovh=196&hovw=258&tx=110&ty=94&sig=106844941339747857320&page=1&tbnh=147&tbnw=183&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:11,s:0,i:99
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(Innovative learning, 2011). 

För att möjliggöra utveckling har även omgivningen och miljön stor betydelse för barnets 

lärande. Lindqvist (1999, s. 73) menar att det sociokulturella perspektivet utgår från att 

lärandemiljön bör vara aktiv och social och att läraren därmed måste ha kunskap om hur 

miljön kan utformas för att kunna vägleda och stödja sina elever på bästa sätt. Lindqvist 

skriver att det krävs ”en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö. Det är den sociala 

miljön som utvecklar elevens handlingar. Miljön påverkar eleven, den är aktiv och dynamisk, 

och läraren har en viktig roll i att organisera miljön” (a.a.). 

4.2 Scaffolding, mediators och shared activity 

För att främja barnets utveckling tar Bodrova och Leong (2007, s. 33-47) upp tre viktiga 

aspekter att förhålla sig till; scaffolding, shared activity och mediators.  

Scaffolding handlar om att människan lär i socialt samspel tillsammans med en mer erfaren 

person intill sig. Den mer erfarne kan vara läraren, assistent eller någon kamrat. Scaffolding 

kan liknas vid en byggnadsställning där den mer erfarne personen hjälper barnet till en stadig 

grund. När barnet erhållit kunskap om hur vissa uppgifter kan lösas kan den stödjande 

personen så småningom avlägsna sitt stöd i takt med barnets utveckling, vilket är grundtanken 

i det sociokulturella perspektivet (2007, s. 33-47). Vid nya uppgifter kan exempelvis en lärare 

ge både visuella och auditiva instruktioner om hur en uppgift ska lösas. Genom att ge barnet 

verktyg att lösa uppgiften kan barnet efter en tid lösa uppgiften självständigt.  

Dessa verktyg eller strategier som förmedlas och överförs genom social interaktion benämns 

som mediators. I barnets kognitiva utveckling har mediators stor betydelse för den 

självständiga utvecklingen. Ett barn som lär sig läsa kan exempelvis få hjälp av en vuxen som 

pekar på varje ord barnet ska läsa. Efter ett tag förstår barnet att den själv kan peka på ett ord i 

taget i läsningen och den vuxna behövs inte längre som stöd. I detta fall är pekfingret en 

mediator. Beroende på vart i utvecklingen barnet befinner sig befäster barnet olika mediators 

för att självständigt lösa uppgiften. (Bodrova & Leong, 2007, s. 68-84).  

För ett barn kan det räcka med att läraren en gång har visat hur en uppgift ska lösas för att 

barnet därefter ska kunna lösa uppgiften själv medan ett annat barn kan behöva ett 
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förtydligande verktyg. Förtydligande verktyg kan exempelvis vara bilder, en klocka och ett 

schema. En tydlig och beskrivande bild på exempelvis en hinderbana kan visa vad och hur 

barnet ska göra när den tar sig runt banan. Schema är ett verktyg som eleven självständigt om 

möjligt, kan följa för att den ska veta vart den ska och vad den ska göra. 

Scaffolding och mediation som pedagogiska förhållningssätt samverkar för att möjliggöra 

utveckling inom den proximala utvecklingszonen (ZPD). En väsentlig del inom 

sociokulturella perspektivet är att ta vara på sociala samspelets möjlighet till utveckling. 

Shared activity har sin utgångspunkt i att eleverna lär av varandra, exempelvis kan några 

erfarna elever lära några andra oerfarna elever någonting. De elever som lär ut, lär sig i sin tur 

genom att de lär ut till de andra eleverna (a.a., s. 108-120). 

I denna studie kommer synen på eleven att utgå ifrån en sociokulturell syn där eleven kommer 

att ses som social och aktivt handlingskraftig som strävar efter att samspela socialt med sina 

kamrater. Studien utgår även från Vygotskys tre aspekter, såsom Bodrova och Leong (2007, s. 

33-47) tolkar dem. Scaffolding, shared activity och mediators är viktiga inslag i 

undervisningen för att möjliggöra utveckling och lärande hos ungdomarna.  

5. Syfte 

Syftet med studien är att studera den fysiska aktiviteten i idrott och hälsa på 

gymnasiesärskolan ur ett sociokulturellt perspektiv samt analysera faktorer som kan hindra 

respektive främja fysisk aktivitet.  

5.1 Frågeställningar 

 
 Hur uppfattar lärarna elevernas fysiska aktivitet? 

 

 Vilken form av stöd och resurser använder lärarna för att främja elevernas fysiska 

aktivitet?  

 

 Hur upplever lärarna elevernas sociala samspel? 
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6. Metod 

6.1 Val av metod 

Denna studie vilar på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer av lärare inom idrott och 

hälsa (Kvale, 1997, s. 100 ff.). Det finns två huvudmetoder att välja på beroende på vad man 

som forskare avser att undersöka. Kvantitativa undersökningar används vid forskning som 

fokuserar på siffror, statistik och mätbara resultat medan kvalitativ forskning fokuserar på ord, 

processer och förståelse av sammanhang. Målet med denna studie var att lärarna inom idrott 

och hälsa skulle dela med sig av sina upplevelser och tankegångar kring det valda området. 

Ett av de mest grundläggande dragen i kvalitativ forskning är att uttrycka en annan människas 

handlingar, erfarenheter, upplevelser och värderingar. För att lärarna med egna ord skulle få 

möjlighet att beskriva sina upplevelser och tankegångar valde vi att utgå från en kvalitativ 

forskningsansats.  

6.2 Tillvägagångssätt 

I studien har sex lärare i idrott- och hälsoämnet intervjuats från olika skolor i Mellansverige. 

Innan intervjuguiden sammanställdes läste vi in oss på det valda området, därefter 

genomfördes två pilotintervjuer i syfte att testa intervjufrågorna. Efter pilotintervjuerna fick 

försökspersonerna ge kritiska synpunkter på frågeområdena och utformningen av frågorna. 

Pilotintervjuer kan säkerställa om ordningsföljden på frågorna är bra, om frågorna är relevanta 

samt att uttömmande svar kan ges, vilket vi försökte ta reda på genom dessa två 

pilotintervjuer (Bryman, 2002, s. 419 f.). Pilotintervjuerna bidrog till att vi fick en kritisk 

inblick i vilka frågor som behövde justeras. Ordningsföljden på vissa frågor ändrades och 

vissa frågor som upplevdes ledande och för subjektiva fick revideras innan empiriinsamlingen 

tog vid.   

För att erhålla respondenter till studien togs kontakt via mail och telefonsamtal med ett antal 

skolor i Mellansverige. Genom skolorna fick vi kontakt med lärare inom idrott och hälsa som 

kunde medverka i studien. Lärarna kontaktades via telefon där en detaljerad beskrivning om 

studiens syfte och innebörd lämnades muntligt. Lärarna erhöll även ett informationsbrev via 

e-post innan intervjun skulle äga rum. Detta för att undvika missförstånd och för att förbereda 
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lärarna. I informationsbrevet beskrevs studiens syfte och frågeställningar samt hur intervjun i 

sin helhet skulle gå till.  

6.3 Urval 

Kriteriet för att delta i studien var att lärarna skulle ha en idrottslärarexamen samt att de skulle 

vara verksamma på en gymnasiesärskola. Gymnasiesärskolelärare valdes för att begränsa 

studien samt att eleverna på gymnasiesärskolan är i slutskedet av sin skolgång och därför 

måste de inom snar framtid klara sig mer på egen hand varför vi såg det som intressant att se 

hur lärarna upplever och arbetar med fysisk aktivitet med just dessa elever.  

För att erhålla lärare till studien kombinerades ett bekvämlighetsval med ett snöbollsurval, 

vilket innebar att vi genom redan etablerade kontakter försökte nå ut till lämpliga 

respondenter som i sin tur kunde tipsa om fler idrott- och hälsolärare som kanske kunde 

medverka. Då det inte finns gymnasiesärskolor i samma utsträckning som gymnasieskolor 

inom området i landet vi avsåg att undersöka ansågs dessa två metoder som de lämpligaste 

(Bryman, 2011, s. 196 f.). 

6.3.1 Målgrupp 

Tabell 2 - Sammanfattning av lärarnas bakgrunduppgifter 

Utbildningar med relevans för yrket, antal år Antal verksamma år i gymnasiesärskolan 

GIH, 4.5 år. Idrottslärarexamen, kandidatexamen i 
folkhälsovetenskap. 

5 ½ år. 

GIH, 4.5 år. Idrottslärarexamen. Hälsovetenskap. 3 ½ år.  

GIH, 4.5 år. Idrottslärarexamen. Examen i Geografi 1 år. 

GIH, 3.5 år. Idrottslärarexamen. 
Samhällslärarexamen.  

5 år. 

GIH, 3 år. Idrottslärarexamen.  15 år. 
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GIH, 3,5år. Idrottslärarexamen. 15 år. 

 

Lärarna inom idrott och hälsa undervisar elever inom samtliga program på 

gymnasiesärskolan, dvs. nationella och specialutformade samt individuella programmet 

(verksamhet och yrkesträning).   

6.4 Datainsamling 

Insamlingen av empiri har skett genom semistrukturerade intervjuer baserade på en 

intervjuguide med teman och efterföljande frågor (Denscombe, 2000, s. 135). Genom 

semistrukturerad intervjuguide bestämmer intervjuarna vilka frågeområden och frågor som 

ska finnas med utifrån vad som avses intressant att undersöka. Frågorna ska vara baserade på 

den egna förförståelse och det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån. Varje intervju 

baseras därmed på ett antal förutbestämda frågor, men som under intervjuns gång kan komma 

att omformuleras eller tas i olika ordningar beroende på hur intervjun fortskrider. (Langemar, 

2008, s. 69). 

Under intervjutillfällena var det av vikt att lärarna inte blev påverkade av våra värderingar och 

åsikter varför objektiviteten blev väsentlig att ha i åtanke. Det var angeläget att lärarna fick 

uttrycka och utveckla sina svar om upplevelser och erfarenheter på ett fritt sätt. För att få så 

uttömmande svar som möjligt tänkte vi på att ställa frågorna på ett enkelt och förståeligt sätt 

samt att ge deltagaren gott om tid att svara på frågorna (a.a., s. 148 ff.). Inför intervjuerna har 

de berörda lärarna erhållit information kring studien för att de skulle bli insatta i studiens syfte 

och ämne. Intervjuerna skulle genomsyras av diskussion med öppna frågor och därför 

försökte vi genomföra intervjuerna så informellt som möjligt.  

Fyra intervjuer genomfördes enskilt av oss vardera, vilket innebär att vi hade två intervjuer 

var. Resterande två intervjuer genomfördes tillsammans. Fördelen med att dela upp 

intervjuerna var att vi kunde få ihop fler intervjuer på kortare tid. En annan fördel med att 

vara ensam intervjuare kan vara att lärarna känner ökad trygghet då det vid två intervjuare 

finns en risk att lärarna kan känna underläge för att det blir två mot en. Fördelen med att vara 
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två intervjuare var dock att en av oss kunde fokusera på intervjufrågorna, medan den andra 

kunde lyssna och vara beredd att ställa lämpliga följdfrågor.  

För att öka tillförlitligheten i studien har intervjuerna och frågorna ändå försökt att ske på 

likartat sätt mellan alla lärare även om intervjuarna skiftat. Intervjuerna har ägt rum på platser 

som lärarna själva valt på sina arbetsplatser. Alla intervjuer skedde i ostört rum och pågick 

mellan 40 till 70 minuter.  

6.5 Databearbetning 

Intervjuerna har spelats in på diktafon för att underlätta analysarbetet. Samtliga lärarna 

godkände inspelning då de blivit informerade att ljudfilerna efter databearbetning kommer 

förstöras och den insamlade empirin endast skulle användas inom ramen för denna studie. 

Samtliga intervjuer har transkriberats för att underlätta analysarbetet. För att effektivisera 

transkriberingsarbetet valde vi att dela upp arbetet mellan oss och transkribera tre intervjuer 

var. Första frågeställningen för studien syftar till att ge en övergripande bild av hur den 

fysiska aktiviteten ser ut hos elever i gymnasiesärskolan. Till grund för analysen av de andra 

två frågeställningarnas resultat ligger det sociokulturella perspektivet där socialt samspel är 

grunden för allt lärande. Vygotskys tre aspekter; Scaffolding, Mediators och Shared activity 

ses även som viktiga komponenter för möjlig utveckling inom proximala utvecklingszonen 

och ligger därmed till grund för den tematiska analys som genomförts (Bodrova & Leong, s. 

33-47). Förutom huvudtemat som kretsar kring lärarnas uppfattning om elevernas fysiska 

aktivitet har andra huvudteman skapats och utformats utifrån det sociokulturella perspektivet, 

därefter har transkriberingarnas innehåll kategoriserats och delats in i meningsfulla 

underteman. Transkriberingarna har lästs igenom flertal gånger och delar som ansågs 

intressanta för studien markerades med memos. I vänstermarginalen om texten skrevs kortare 

noteringar om tankar som vi ville lyfta och i högermarginalen om texten noterades passande 

teman, vilket innebär att en tematisk analys genomförts (Bryman, 2002, s. 527 ff.). 

Undertemana har i sin tur sammanställts för att bilda större gemensamma teman under 

huvudtemana. För ökad förståelse för vilka delar i resultatet som besvarar studiens 

frågeställningar har resultatet skrivits i samma ordningsföljd som frågeställningarna. 
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6.6 Etiska aspekter 

Det är viktigt med forskning för att samhället ska utvecklas och nya kunskaper ska nås varför 

det i vårt samhälle finns ett forskningskrav. Samtidigt finns det ett individskyddat krav för att 

de individer som är med i undersökningar och studier inte ska kränkas eller förödmjukas eller 

utsätts för annan skada (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14). Studien har utgått från 

Vetenskapsrådets (a.a.) fyra forskningsetiska principer som innebär individskydd mot lärarnas 

medverkan i studien. Då ungdomar med utvecklingsstörning är en känslig målgrupp ur 

undersökningssynpunkt, valde vi att istället rikta oss mot lärare som undervisar denna 

målgrupp. Informationskravet har efterföljts genom att lärarna via ett informationsbrev blivit 

informerade om syftet med studien samt att medverkan är frivillig. De har haft rätt att när som 

helst avbryta sin medverkan i studien, vilket samtyckeskravet handlar om. 

Konfidentialitetskravet innebär skyddande av lärarnas anonymitet, varav lärarna har tilldelas 

fiktiva namn och kön redan vid bearbetningen av empirin. Ingen utomstående läsare av 

uppsatsen ska kunna identifiera vilka lärarna är. Alla transkriberingar och ljudfiler har 

förvarats på ett ställe som endast vi haft tillgång till. Nyttjandekravet innebär att all insamlad 

information från lärarna endast är till forskningsändamål. Lärarna har informerats muntligt 

och skriftligt att all insamlad empiri endast kommer användas inom ramen för denna studie 

och därefter förstöras.   

6.7 Validitet och Reliabilitet 

För reliabiliteten i studien är det viktigt att hålla isär objektiviteten och forskarnas egna 

värderingar. I detta fall har ledande frågor inte ställts under intervjuerna. För att få en ökad 

validitet ställdes följdfrågor för att säkerställa att respondenternas erfarenheter och 

tankegångar belystes. Hade följdfrågor inte används finns det stor risk att inte tillräcklig 

information erhållits, vilket hade påverkat studiens validitet. 

Innan datainsamlingen tog vid genomfördes två pilotintervjuer för att testa intervjufrågorna 

och för att erhålla mer vana i att intervjua. Detta gjorde även att bättre följdfrågor kunde 

ställas vid intervjuerna för att få djupare svar (Bryman, 2002, s. 419-420). Datainsamlingen 

berikade studien med långa och utfylliga svar från de intervjuade lärarna.  
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Människan är inte statisk och livsvärlden för varje individ förändras över tid, vilket gör att 

lärarnas svar förmodligen skulle skilja sig om de blev intervjuade under en annan tidpunkt 

vilket i sin tur leder till minskad reliabilitet i studien. Lärarnas svar kan även ha påverkats av 

deras allmänna tillvaro och faktorer runt omkring. Resultatet från intervjuerna bygger på de 

svaren som lärarna upplevde vid intervjutillfället (Bryman, 2002, s 414-418 ). Då lärarna i 

denna studie hade några års erfarenhet till flera års erfarenhet är vår upplevelse att samtliga 

lämnat erfarenhetsbaserade svar, vilket stärker reliabiliteten i studien.  

En faktor som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet är om lärarna gett de svar som de tror 

att forskaren vill ha eller om de gett svar som försöker stämma överens med skolans 

värderingar, styrdokument och specialpedagogisk praktik (Denscombe, 2000, s. 163). 

Tillförlitligheten kan dock ha stärkts av att studien genomförts av två personer. Detta för att 

resultatet i studien inte har präglats av enbart en individs beskrivningar och tolkningar. I 

denna studie har i största möjliga mån en trovärdig bild av den insamlade empirin försökts att 

ge, vilket är en viktig del för studiens validitet. Under intervjutillfällena finns det risk att man 

missuppfattar tolkningar som har framkommit från lärarna vilket kan undvikas genom 

respondentvalidering. I detta fall har lärarna inte fått ta del av resultatet för att se över sina 

synpunkter, vilket kan bidra till att studien blir mindre tillförlitlig (Bryman, 2002, s. 353).  

8. Resultat  

Genom bearbetning och tematisk analys av transkriberingarna utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, framkom och valdes fyra huvudteman. De fyra övergripande temana är lärarnas 

uppfattning om elevernas fysiska aktivitet, stöd - scaffolding, mediators och shared activity. 

Inom varje huvudtema ingår underteman. Slutligen följer en sammanfattning av resultatet. 

8.1 Lärarnas uppfattning om elevernas fysiska aktivitet   

8.1.1 Inaktivitet utanför skoltid 

Vid diskussion om elevernas fysiska aktivitet under och utanför lektionstid nämns att eleverna 

ofta blir stillasittande framför spel, tv, dator eller dylikt: ”för den här typen av elever som vi 

har så blir det väldigt mycket stillasittande tyvärr, har vi sett och hört. Både när man kommer 

hem, kommer till kortis eller till fritidsgårdar, så blir det tyvärr väldigt mycket stillasittande 
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med filmer, tv-spel, dataspel eller tv och sådär”. Vidare framkommer att ungdomarna i många 

fall belönas med mat och godis: ”många gånger när jag har läst deras kontaktböcker så har jag 

reagerat starkt. Det fikas så vansinnigt mycket när de bor på boende. Personal belönar och 

uppmuntrar mycket med mat istället för rörelse, vilket är ett problem. Därför är det så viktigt 

att vi skolan försöker få dem att röra på sig så mycket som möjligt”.  

Ett problem som kan uppstå hos eleverna efter avslutad skolgång kan vara att dagarnas 

struktur som existerar i skolan försvinner vilket kan påverka elevernas fysiska aktivitet:  

Det har varit en väldigt strukturerad verksamhet som har skett ända från grundskolan upp till 
gymnasiet och eleverna har då följt väldigt många scheman som talat om precis vad man ska 
göra. Sedan efter skolan händer det inte så mycket mer… Kanske en LSS-verksamhet som 
kommer igång, daglig verksamhet… Men det sociala livet blir ganska lätt fattigt. Man kommer 
hem efter jobbet eller den verksamheten och då sitter man gärna vid datorn eller tv:n.  

Under intervjuerna framkommer att alla elever har idrott och hälsa som ämne i skolan. Antalet 

idrottslektioner som eleverna har i skolan varierar mellan en till tre per vecka. En uppgav: 

”två till tre gånger i veckan. Varje pass är schemalagt 80 min, men ca 60 min effektivt i bästa 

fall. Både i gym och i gympasal”. En annan menade att eleverna utöver idrotten har 30 

minuters fysisk aktivitet per dag: ”sen så har ju alla klasser fysisk aktivitet varje dag på 

schemat, så har man inte idrott så har man 30 minuters aktivitet”. Det framkommer även att 

vissa idrottsklasser har flera timmar idrott i veckan. 

8.1.2 Aktivitetsgrad under skolidrott  

Trots att den fysiska aktiviteten ses som oerhört viktig för eleverna, upplevs den fysiska 

aktiviteten bli ganska låg hos eleverna i gymnasiesärskolan i relation till elever i vanliga 

gymnasieskolan. Att undervisa en klass från det individuella programmet eller från det 

nationella programmet verkar utgöra en skillnad i aktivitetsgraden hos eleverna:  

”Har jag en träningsklass där det är elever som har svårt att röra på sig mycket då är ju 
aktivitetsgraden lugnare. Men har jag en nationell gymnasiesärklass, då är det annorlunda. Då är 
det fullt ös. Jag tycker att absolut att det är mycket fysisk aktivitet då. Eleverna blir ju svettiga 
och andfådda”.  

Elevens grad av funktionsnedsättning verkar även ha betydelse: ”jag har en grupp på 

verksamhetsträningen där det är svagare elever med måttlig till grav utvecklingsstörning. Och 

där är det ju väldigt svårt att få upp en aktivitetsnivå”. Att det förekommer en hel del pauser i 
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idrott och hälsa undervisningen framkommer även: ”jag tycker det är jättesvårt att se hur 

aktivitetsgraden är generellt, för det skiftar jättemycket. Men ganska låg. Mycket pauser. 

Ganska intensivt ibland med korta arbetspass, sen måste man vila”.  

Det framkommer att stor del av lektionstiden går åt till ombyte av kläder samt att samla ihop 

alla eleverna vilket nämns som en bidragande faktor till låg aktivitet hos eleverna. En lärare 

som undervisar en träningsklass menar att ombytet hos vissa elever får hoppas över då det 

skulle ta för lång tid av lektionstiden: ”det skulle innebära att 40 minuter försvann från 

lektionen och den blir nästan inte möjligt att genomföra. Och det kanske bara skulle röra till 

det, skapa hinder så att det inte blir någonting alls istället. Då får det vara så då att de inte 

byter om. Då kan man ju utnyttja tiden lite bättre”. Ombytesproblematiken nämns framförallt 

i samband med undervisning av elever i individuella programmet. 

8.2 Stöd - Scaffolding  

8.2.1 Adekvat utbildning för att stödja eleverna  

Alla intervjuade har idrottslärarexamen vilket innebär att de genomfört utbildning för att 

undervisa i ämnet idrott och hälsa. Trots detta framkommer en osäkerhet och känsla av 

bristande kompetens när de började arbeta inom särskoleformen. Utbildningen upplevs som 

bra men ansågs brista vad det gäller att tillgodose tillräcklig med kunskap för att undervisa 

elever med utvecklingsstörning. En uttryckte: ”nej.. det är klart att jag använde mig av det jag 

fick på GIH, men det är inte specifikt någonting för särskolan, det får jag anpassa själv, vilket 

jag gjort under årens lopp..” och en annan sa: ”på lärarutbildningen var det för lite 

specialpedagogik. Jag var inte förberedd.  Det finns för lite specialpedagogiskkompetens runt 

om i skolorna”. Det framkommer att de kände sig stressade när de väl kom ut och skulle 

arbeta:  

Nej, jag var jättestressad i början, så jag läste på allt! Och den här specialpedagogikpärmen som 
man fick, jag läste allt där och gick och lånade massor av böcker. Sedan fick jag mycket annat 
material här på skolan av andra lärare. Som sa” läs den här boken och sen den här”. Så det blev 
mycket självstudier. Och så är det ju fortfarande. Det går ju elever som börjar som man får höra 
att, ”den har det här och det här syndromet”, så då får man ju läsa på. Mycket kring hur man ska 
bemöta eleverna, men även lite om olika typer av mer fysiska nedsättningar.  
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Under lektionerna kan det ibland uppstå olika situationer som man inte är beredd på, exempel 

att en elev ”låser sig” dvs. går in i sig själv och vägrar vara delaktig. Genom att lärare under 

utbildning inte möter på situationer som dessa, kan det leda till att man som lärare känner 

otillräcklighet och stress i undervisningen:  

Risken är att man kommer in och upplever att man inte levererar så bra, som man brukar göra 
med andra elever. Då blir det en stress och man blir begränsad. Istället för att slappna av blir 
man mer och mer begränsad och strukturerad. Man tror man får mer ordning men i själva verket 
så dämpar man all frihet i sig själv också. 

Fortbildning och endagskurser nämns under intervjuerna men har inte erhållits i någon större 

utsträckning.  

8.2.2 Lärarstöd för ökad fysisk aktivitet under lektionstid 

För att eleverna ska få en förståelse för den fysiska aktivitetens betydelse samt att de ska 

känna meningsfullhet med idrottsundervisningen arbetar lärarna med att förklara den fysiska 

aktivitetens positiva inverkan på kroppen: ”det är viktigt att förklara varför man är fysisk 

aktiv, prata om betydelsen och att man mår bra av att röra sig”. En del har teoretiska pass med 

sina elever medan andra väver in teori med praktik under idrottslektionerna:   

Vi vill ju väva in de här teoretiska bitarna om varför vi gör allting, så att vi inte bara, ”nu ska vi 
äta, tallriksmodellen som bör se ut såhär och såhär, utan vi talar om varför vi ska äta en bra 
sammansatt måltid. Och varför vi konditionstränar. Ah men att det stärker hjärtat och lungorna 
och varför vi tränar i den här maskinen, jo för att vi ska bli starkare här och här.. vad är det som 
händer i kroppen och hur kan vi påverka det? Och att vi gör det kontinuerligt i undervisningen 
och samtidigt som vi är fysiskt aktiva.  

T.ex. om eleverna har haft en kullek och de börjar bli lite andfådda, då brukar jag direkt på plats 
berätta vad som händer med kroppen när man rör på sig. T.ex. att hjärtat blir starkare av 
konditionsträning. Viktigt att man håller det ganska enkelt, så de verkligen förstår. Man ska nog 
inte gå in för djupt på det hela utan korta förklaringar. Jag använder mig mycket av teori i 
praktik efter varje övning. 

Förutom att skapa en meningsfullhet grundad på förståelse för fysiska aktivitetens betydelse 

stödjer lärarna eleverna genom att arbeta med elevernas motivation. Det framkommer att 

elevernas motivation både kan främja och hindra deras fysiska aktivitet varför samtliga 

uppger att de arbetar med att skapa glädje i undervisningen: ”jag motiverar eleverna genom 

glädje. Vi skojar mycket och vi har roligt tillsammans. Så glädje är det viktigaste för att få 

dom fysisk aktiva”.  
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Vidare anses det som viktigt att eleverna inte blir tvingade till fysisk aktivitet eller att 

upplägget känns allt för kravfullt: ”jag försöker få det kul. Att dem inte känner att det är så 

kravfyllt. Utan att dem ska kunna klara av det. Prata med dem, peppa i många fall”. En annan 

menar att: 

Det handlar om att alla har olika trösklar, det gäller ju att uppmuntra eleverna att titta över den 
tröskeln och faktiskt våga komma över den att själva hitta det intresset. Jag tror inte man kan 
tvinga. Men jag upplever att många elever är vana eller har varit med om att de har blivit 
tvingade till olika saker och därför gärna sätter sig och tvärnitar istället, och säger nejnejnej”.  

Det är även viktigt att ta reda på varför en eller flera elever inte vill vara med under 

idrottslektionen. För att stödja eleverna till fysisk aktivitet används olika metoder. Att ha en 

tydlig struktur, liknande upplägg varje lektion, tydliga och enkla instruktioner som kan visas 

praktiskt anses som värdefullt för ökad fysisk aktivitet: 

Ja, alltså det bästa är ju om de känner sig så bekväma som möjligt. Då handlar det mest om att 
de känner igen sig och att vi har samma struktur. Att vi har en samling och sen att vi har lite 
samma typ av aktiviteter. Ofta kan man ha samma typ av upplägg under en längre period oavsett 
vilken lokal vi är i. Att dem vet ungefär vad som skall hända och vad som komma skall. Det 
tycker väldigt många av våra elever om och då är det lättare att upprätthålla aktiviteten än att få 
igång dem. 

Det anses även att det är viktigt att förbereda eleverna på vad som komma skall samt 

informera om det skulle bli någon förändring: 

Det är viktigt att man informerar dom så dom känner sig förberedda. Är dom förberedda så har 
dom större chans att bli fysiskt aktiva. Blir det förändringar så händer det att vissa elever sätter 
sig ner. De klarar inte av att byta moment. Och blir det förändringar så är det viktigt att man 
informerar det så tidigt som möjligt. T.ex. idag kommer det bli annorlunda. Viktigt också att 
man informerar på flera sätt. Både skriftligt och muntligt. 

Det kan ofta vara nödvändigt att eleverna får övningar och lekmoment praktiskt visade utav 

läraren för att förtydliga vad samt hur en övning ska genomföras. Detta är framförallt viktigt 

när eleven presenteras för innehållet av lektionen för första gången: 

Jag tror det är väldigt viktigt att man hittar övningar eller moment som man förklarar och visar 
på ett sådant sätt att eleverna greppar det och förstår vad man gör. Det får inte vara för svårt. Jag 
försöker göra det så enkelt som möjligt. T.ex. om jag har en övning så använder jag mig av så få 
instruktioner som möjligt. Jag visar övningarna alltid. T.ex. om det är en hinderbana. Då visar 
jag hur hinderbanan ska gå till praktiskt. Jag tror det är viktigt att man inte bara ger instruktioner 
hur övningarna ska vara utan att man som lärare även visar övningarna så eleverna får se hur det 
går till. 
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Det framkommer att visuella instruktioner tillsammans med auditiva instruktioner kan fungera 

som ett bra stöd från läraren för att eleven ska förstå övningen. Det nämns även att ju fler 

sinnen som aktiveras vid instruktioner av övningar, desto större chans är det att eleverna 

kommer kunna klara av dessa samt komma ihåg hur de ska genomföras i andra sammanhang.   

8.2.3 Stödjande aktiviteter  

Det finns olika val av aktiviteter att välja på som idrottslärare. Aktiviteterna ska passa 

eleverna på så sätt att eleverna ska tycka de är meningsfullt att delta i och de ska även ge 

eleverna utrymme att vara så fysiskt aktiva i som möjligt. Val av aktiviteter har därmed 

betydelse för elevernas fysiska aktivitetsgrad.  

Aktiviteter som är enkla bidrar till förståelse, motivation och fysisk aktivitet. Aktiviteter som 

är komplicerade leder till att läraren måste stödja eleverna mer för att de ska förstå hur de ska 

göra. Svårare aktiviteter är även svårare att motivera eleverna att vara fysiskt aktiva i: 

Enkla rörelser, enkla övningar, så lite regler som möjligt. Om vi spelar boll så finns det inget 
stopp på planen, tar den i väggen så fortsätter vi att spela, och hamnar den på en hand så blundar 
jag och låter dem spela på, för att få dem aktiva. Inte så komplicerade övningar, för då måste 
dom hela tiden ha hjälp och då faller tempot.  

Exempel på aktiviteter som anses fungerar bra är lekbetonade övningar, träningsprogram, 

träning i gym, bollspel, dans, hinderbanor, motoriska övningar, simning och vattenövningar 

samt stafetter. Det nämns dock att dessa aktiviteter bör genomsyras av glädje för att eleverna 

ska bli så fysiskt aktiva som möjligt. Tävlingsmomentet blir inte lika stort och viktigt på 

särskolan: ”det handlar inte om strategier om att vinna och prestera som det kan vara i andra 

skolor. Här värnar man mer efter lekfullhet och att det inte är lika viktigt att vinna. Det ska 

vara roligt och stimulerande. Använda mycket lekar t.ex. kullekar”. Enkel kullek kan 

exempelvis bidra till högre fysisk aktivitet än ett helt cirkelpass: 

Jag har kört de vanligaste idrotterna. Mycket cirkelpass, bollspel och friluftsliv. Men det som 
egentligen funkade bäst när de var som mest aktiva var när dem tycke det var roligt.  För då gör 
man ju mest. Då blir det mycket lekbetonat, kullekar, samla poäng. Men mycket lek för att lek 
stimulerade till mycket rörelse. Det var det enklaste sättet att få rörelse. T.ex. kunde en kullek ge 
mycket mer rörelse än vad ett cirkelpass gjorde som egentligen hade mer riktiga fysiska rörelser 
med armhävningar med bom eller stretchband eller boxnings handskar eller liknande. 
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Lekbetonade övningar flyter oftast på om eleverna förstår hur leken går till, vilket gör att 

eleverna blir fysiskt aktiva både i högre, men även i längre grad.  

Det kan även vara främjande för fysisk aktivitet att använda sig av hinderbanor då det är 

enkelt att anpassa efter varje elev samt att det blir mycket rörelseglädje då eleverna oftast 

tycker det är kul att ta sig över olika slags hinder.  

8.2.4 Resursförstärkning som stöd 

Assistenter som resursförstärkning beskrivs som nödvändigt för att eleverna ska kunna vara 

delaktiga i ämnet idrott och hälsa. En del anser att de har tillräckligt med assistenter under 

idrottslektionerna medan några anser sig behöva fler för att elevernas fysiska aktivitet skall 

kunna främjas. Bortfall av assistenter under idrottslektionerna verkar bidra till lägre fysisk 

aktivitet: ”när han försvann från lektionen, gick ut ur gympasalen till exempel, den eleven 

som han jobbade med blev ju då stilla. Han tappade alla aktiviteter. För många behöver den 

här nästan handgripligen, på axeln, ’nu går vi vidare nu ska vi göra det här’. Så där blir ju 

effekten omedelbar”. Den fysiska aktiviteten anses blir högre hos eleverna när assistenterna är 

aktiva under lektionerna.  

Assistenterna har en viktig roll till att motivera eleverna till fysisk aktivitet och skapa en 

trygghet hos eleverna. Assistenterna kan ibland vara de som känner eleverna bäst, då de är 

tillsammans med eleverna under hela skoldagen, vilket skapar en trygghet hos eleverna: ”ofta 

följer våra assistenter med klassen hela dagen så dem vet ju vad eleverna har gjort tidigare 

under dagen och de vet ju vilken sinnesstämning dem är i också”. Det nämns att: ”det helt 

klart skulle bli mindre fysisk aktivitet om inte assistenterna skulle vara med på 

idrottsundervisningen. Våra assistenter är jättebra på att motivera våra elever. De blir helt 

enkelt ökad rörelseglädje och framförallt en trygghet”. En annan menar att: ”aktiva assistenter 

kan bidra till högre aktivitet för man är då fler som är aktiva”. Alla verkar ha erfarenheter av 

bra assistenter under sin tid i yrket: 

Jag hade tre till fyra assistenter som var riktiga guldkorn, dom var helt suveräna när det gäller att 
uppmana och uppmuntra med en positiv attityd. Dom höll sig inte till sin specifika person utan 
dom var liksom positiva för alla. De var med på allt och kom med bra förslag. Jag upplevde alla 
gånger att det blev mer fysisk aktvitet när assistenterna var med på lektionen och själva var 
fysiskt aktiva. Grunden till att få alla fysiskt aktiva handlar om hur många resurser vi har på 
antalet elever. Är man själv så blir det svårt. Man hinner inte med att stödja varje elev. Det är 
omöjligt. En dröm skulle vara att ha en assistent på varje person. Ju fler desto bättre.   
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Emellertid är det viktigt att assistenterna är ”ombytta” under idrottsundervisningen och är 

med och föregår med gott exempel: ”om en assistent till exempel inte är ombytt så säger det 

väldigt tydligt att den här lektionen är mindre viktig, den är i alla fall inte lika viktig för mig. 

När assistenter är ombytta och aktiva så blir det en helt annan aktivitet på hela gruppen. Det är 

jättebra. De har en väldigt viktig roll.” 

Assistenterna kan även ge lärarna möjlighet till utrymme och tid att kunna se alla elever och 

kunna ge dem feedback: 

Jag kan ju tyvärr inte vara med en elev hela lektionen. Därför känns det så bra att assistenterna 
kan hjälpa till på övningarna, genom att visa och pusha eleverna hela tiden och det gör ju att 
dom blir mer fysisk aktiva. Jag måste ju ha tid att se varje elev och dessutom ha möjlighet att 
hjälpa varje elev. Genom att ha assistenter så får ja möjlighet till tid att se varje elev och även få 
möjlighet att lära ut och ge feedback.  

Det ultimata skulle vara om assistenterna har ett intresse för idrott och ställer sig positiva till 

idrottsundervisningen. En upplever att: ”det önskvärda vore om man hade assistenter som 

verkligen var intresserade av idrotten som ämne. Om man är det så har man kanske lite annat 

tankesätt. Framförallt om man har någon som har någon utbildning inom idrotten”. 

Assistenterna visar sig även fungera som stöd till lärarna, då de kan se saker som inte lärarna 

ser och efter det utvärdera lektionerna tillsammans: ”jag brukar utvärdera lektionerna med 

assistenterna, och fråga vad dom har sett, för dom ser andra saker som inte jag ser också. Och 

en del är inte vana vid det kanske, men när man väl får igång det samarbetet så blir det väldigt 

givande tycker jag”.  

Erfarenhet av assistenter som bidrar till lägre fysisk aktivitet hos eleverna nämns under 

intervjuerna: ”jag fick in 6-7 assistenter till en lektion varav alla sätter sig på bänken. Och 

bara sätter sig där. Vad gör eleverna då tror du? De sätter sig såklart också. Man gör det man 

ser”. I och med att assistenternas agerande påverkar elevernas handlande är det viktigt att ha 

assistenter som är intresserade och delaktiga.  

8.2.5 Stöd för ökad fysisk aktivitet utanför lektionstid 

Det nämns att målet med idrott- och hälsoundervisningen är att eleverna ska finna ett intresse 

för fysisk aktivitet både på fritiden men även när de tagit studenten, för att de i sitt fortsatta liv 

skall vara fysiskt aktiva och tycka det är roligt: ”vi känner väl att det viktigaste är att vi kan få 
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eleverna intresserade av idrott och att de sen vill fortsätta med något på något sätt, även när de 

har slutat skolan men också utanför lektionstid”. En uttryckte att: ”det handlar mycket om att 

sälja in hälsa till eleverna. Jag vill att de ska köpa det här med att röra på sig. Att man tar med 

sig det från skolan och fortsätter på fritiden. Att man hittar en aktivitet man kan göra 

regelbundet. Har eleverna gjort det, då har jag som idrottslärare lyckas i mitt yrke”. Det 

nämns att det är viktigt att eleverna känner glädje att röra på sig: ”mitt mål är att få eleverna 

att känna glädje att idrotta i hela sitt liv. Inte bara under skoltiden”.  

För att eleverna ska få stöd att slussas ut i föreningslivet är det av vikt att de får chans att möta 

föreningslivet i olika former. Det är därför nödvändigt att ha en god kontakt med föreningar 

som lärare. Det framkommer att det kan vara svårt för eleverna att själva ta kontakt med olika 

förningar vilket gör att idrott- och hälsolärarens uppgift bland annat ligger i att hjälpa eleverna 

att hitta en aktivitet som eleven tycker om och därefter informera elev och eventuellt 

vårdnadshavare om passande föreningar: ”i och med att många har svårt med att ta kontakt 

med föreningslivet och intresse finns, så är ju jag den enda kontakten just som idrottslärare”. 

För att eleverna ska kunna få intresse för någon typ av aktivitet eller idrott tipsas eleverna om 

aktiviteter och idrotter. Under lektionerna får de även möjlighet att möta på ett stort urval av 

aktiviteter. Att bjuda in olika föreningar till skolan för att eleverna ska få möta på olika 

idrotter nämns som ett arbetssätt: 

Jag jobbar mycket mot klubbar och föreningar. För jag ser det inte som min uppgift, att under 4 
år bara underhålla eleverna. Min uppgift är att se till att dom mår bra hela livet. Och då måste 
dom ut till klubbar och föreningar när dom är här. När de slutar här då är det ingen som bryr sig 
om att få ut dom till klubbar och föreningar. Vi jobbar mycket med att hitta idrottsaktiviteter för 
eleverna utanför skoltid. Vi bjuder in olika föreningar till skolan som kommer hit och träffar 
våra elever och presenterar sig och sin sport. 

Detta arbetssätt används och upplevs ha en positiv inverkan på elevernas fortsatta fysiska 

aktivitet utanför lektionstid. En menar att: ”i år har tre elever börjat med pingis. Dom spelar 

två gånger i veckan på eftermiddagarna. En tjej har börjat i basket. Så det är fantastiskt 

roligt”. Det nämns av en lärare att fritidsaktiviteter arrangeras en gång i veckan på skolan 

efter lektionstid. Genom detta blir det för eleverna ett mindre steg att ta, speciellt för de elever 

som känner sig otrygga i nya miljöer med nya människor: ”det blir ett mycket mindre steg än 

om man skulle behöva leta upp en aktivitet någon annanstans och behöva ta sig dit på olika 

sätt, med taxi, eller åka själva de som gör det”.  
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Att trygghet är en förutsättning för att kunna vidareutvecklas nämns: ”när eleverna känner sig 

trygga så åker vi till deras förening för att skapa kontakter mellan eleverna och 

föreningsledarna helt enkelt”. För att kunna få eleverna intresserade och delaktiga i 

föreningslivet måste det finnas ett nätvärk och samarbete mellan skola, föreningar och 

hemmet.  

8.3 Tid - brygga mellan scaffolding och mediators  

Det framkommer att mycket tid behövs för att eleverna ska få chans att förstå och lära sig 

olika aktiviteter. Det behövs extra mycket tid när eleverna ska utföra aktiviteterna 

självständigt utan assistent eller lärare. En lärare upplever att: ”tid behövs jättemycket för våra 

elever. Mycket mera än vad man tror. Som idrottslärare är man van med att det ska gå fort, 

man gör en övning eller en lek tre fyra gånger, sen märker du att du börjar tappa gruppen, bra, 

fram med något nytt fort. Det gäller inte här. Gärna repetera, gärna upprepa många gånger. 

Därför för varje gång så går det lite bättre, de lär sig lite mer”. 

Det framkommer även att det kan vara bra att låta fungerande aktiviteter flyta på: ”här handlar 

det mer om att låta det flyta. Ibland kan man introducera en lek och den bara funkar. Istället 

för att avbryta den så får de leka på en timme”. Att ge eleverna den tid som behövs för att 

både lära sig men även för att vara fysiskt aktiva ses som viktigt. Genom tid kan eleverna få 

chans att lära sig att utföra en del aktiviteter självständigt, utan lärare eller assistent. I dessa 

fall erhåller eleven verktyg för att i olika sammanhang kunna genomföra aktiviteter 

självständigt.  

8.4 Mediators 

8.4.1 Fysiska och konkretiserande verktyg 

För att eleverna i olika sammanhang under lektionerna ska kunna genomföra en aktivitet 

självständigt anses det viktigt att eleverna får verktyg att förstå hur de ska göra i olika 

aktiviteter. Bilder används ofta som ett verktyg för att eleverna ska veta vad de ska göra och 

hur de ska göra någonting: 

Jag använder mig mycket av bilder. Speciellt för träningskolan. T.ex. bilder på olika stationer. 
Helt enkelt bilder på saker vi ska göra. Det blir lättare för eleverna att hänga med. På stationer är 
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det ett utmärkt sätt att använda sig av bilder. Om eleverna har glömt bort vad de ska göra, så kan 
de bara kolla på bilden.  

Bilder kan användas i många olika sammanhang och benämns som en av de mest användbara 

redskapen för att visa vad och hur eleverna ska göra. Utöver bilder nämns scheman som 

verktyg för att öka elevernas självständighet.  

För att läraren eller assistenten inte ständigt ska behöva stå bredvid eleven när eleven utför en 

aktivitet nämns tidtagarur som ett bra redskap. Genom att ställa ett tidtagarur på hur länge 

eleven ska hålla på med en aktivitet, kan eleven arbeta självständigt tills tidtagaruret ringer: 

”att någon ska räkan till 20 innan den får släppa taget eller använda timglaset som man ska 

titta på. Om det handlar om viss tid vid stretching, eller att jobba på en övning i gymmet”. 

För att öka elevernas förståelse kan det behövas material som konkretiserar abstrakt fakta. 

Fakta om kroppen kan exempelvis konkretiseras genom användning av plastskelett, 

plastorgan samt planscher på människokroppen: 

Vi har ju det där skelettet nere på gymmet och dockan med organen och planscher med 
musklerna. Då får man plocka bort, att man kanske har en första plansch, med en figur med 
kläderna på och sen så plockar man av kläderna och går igenom vad som händer under skinnet 
och sen gå igenom musklerna och vad som händer med dem, att försöka konkretisera det.  

Genom att eleverna får se hur det kan se ut i kroppen på ett konkret sätt, kan de förstå i större 

grad hur skelett och muskler ser ut samt hur de samverkar i kroppen.  

8.4.2 Motivationshöjande verktyg 

Vid diskussion om stödjande material i intervjuerna nämns ofta motivation. Användning av 

olika material kan verka motivationshöjande för eleverna och används till stor del av den 

anledningen. Musik nämns som ett verktyg för att öka elevernas motivation:  

Jag använder mig också mycket av musik som eleverna gillar. Jag har sett att de blir betydligt 
aktivare på lektionen när jag använder mig av musik. De blir mer taggade och får dessutom mer 
rörelseglädje. 

Att utnyttja det material som lärarna har tillgång till i sin idrottsundervisning ses även som 

relevant, då det kan motivera och utveckla elevernas fysiska aktivitet:  
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När jag har hinderbanor försöker jag göra dom så spännande så möjligt. Att de får testa att hoppa 
över, krypa under, klättra och springa, gå på hopprep och gå på tjockmattor. Och då behövs det 
ju mycket material. Så jag tycker materialet absolut påverkar den fysiska aktiviteten under 
lektionerna för eleverna. Om man dukar fram en häftig bana med massor av material såsom 
bollar, tjockmattor, vanliga mattor, satsbrädda och ribbstolar så blir det ju automatiskt mycket 
aktivitet.  

Ett verktyg som har en motivationshöjande inverkan och som samtidigt bidrar till större 

lärande hos eleverna är mobiltelefonens foto- och videofunktion: 

Jag använder mobilen väldigt mycket med att filma och fota. Sen brukar jag även använda det 
efteråt som att ”titta här”. De kanske har hoppat höjdhopp och då har man filmat och visat i 
efterhand. ”Titta, såhär såg det ut när du hoppade, det här gick ju jätte bra, men titta på foten här, 
nu kom den emot ribban.” osv. Det är ett bra hjälpmedel att både förbättra tekniker men även för 
att motivera. De tycker det är kul att se sig själva. 

Musik, filmning, foton och mycket material är alltså verktyg som kan främja fysisk aktivitet 

då de har en motiverande effekt att vara fysiskt aktiv.  

8.4.3 Specialanpassade verktyg 

Utöver material som oftast finns i idrottshallar och utöver det material som verkar 

motivationshöjande har en del lärare större tillgång till mer specialanpassat material och 

hjälpmedel. Exempelvis nämns anpassade cyklar som trehjulingar, större och lättare bollar 

som flyger längre i luften, specialanpassade handskar till racketsporter så elever med 

funktionsnedsättning i armen/armarna kan spela:   

Ingenting är ju omöjligt, vi har ju elever som inte har balanssinne för att cykla, men då har vi 
trehjulingar istället. Vi har t.o.m. en slags taxicykel, där dem sitter i bredd där en styr men båda 
trampar. För den personen finns det även möjlighet att vara stilla med benen men att bara få sitta 
i en cykel, få känna vinddraget och få känna att vi rör oss ute som älskar det som aldrig suttit på 
en cykel förut, så att mycket handlar om resurser. Att man har rätt redskap. 

I många fall får läraren använda sin fantasi och kreativitet för att skapa hemmagjorda redskap 

som passar eleverna. Exempelvis hemmagjorda bollar: ”någonting som är väldigt lätt att göra 

hemma som är lätt och bra att kunna använda, ballonger, små ballonger som man kan blåsa 

upp och spela med. Så dom hinner fram till bollen och slå till den”. 

8.5 Lärarnas upplevelse av elevernas sociala samspel - Shared activity 

Det sociala samspelet upplevs fungera bra inom den ramen som är möjlig under 

idrottslektionerna: ”jag upplever att de hade väldigt bra socialt samspel inom ramen som var 
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möjligt. Det gick att genomföra aktiviteter som byggde på att hela gruppen skulle fungera. Så 

jag tror det sociala samspelet är viktigare än allt annat”. 

Socialt samspel uppfattas olika av lärarna, då några menar att socialt samspel kan innebära 

samspel mellan endast två individer, exempelvis elev och lärare, medan andra verkar se 

socialt samspel som interaktion mellan flera individer: ”jag har en kille som sitter i rullstol. 

Då var det en tjej som har jättesvårt att gå. Jag höll i henne och skulle hjälpa henne. Men helt 

plötsligt tar hon över rullstollen från elevassistenten och puttar runt honom. Det är socialt 

samspel på hög nivå”.  

8.5.1 Möjligheter med socialt samspel 

Att samspela socialt ses som värdefullt för elevernas fysiska och sociala utveckling: ”det 

gäller nog för alla elever. Det här med att vara en del av en grupp som gör något gemensamt. 

Det är oerhört viktigt och betyder jättemycket för de här eleverna. Jag upplever att de här 

eleverna umgås mycket för varandra. Man vill vara en del av gruppen. Grunden till att det blir 

mycket rörelse är just att de göra mycket saker ihop.”  

Socialt samspel mellan eleverna anses kunna bidra till positiva effekter hos eleverna, inte 

minst för att eleverna ska känna att de tillgör en grupp, utvecklas socialt samt att de ska känna 

sig tryggare: ”med samarbetsövningar knuffas man ibland, man ber om ursäkt. Man lär sig 

mycket av det sociala spelet. Det finns många vinster kan jag tycka”. Det framkommer att 

eleverna i stor mån lära av varandra genom att de härmar, motiverar, hjälper och stödjer 

varandra: ”jag har märkt att eleverna iakttar varandra under lektionerna. När de har jobbat i 

grupp så lär de sig av varandra. De härmar helt enkelt varandra och det är ju jätte positivt.”   

Den fysiska aktiviteten anses kunna främjas genom att aktiviteterna ofta flyter på om eleverna 

arbetar i grupp, då de blir mindre beroende av läraren: 

Jag tror också om man kommunicerar i en övning så tror jag helt klart att det kan främja den 
fysiska aktiviteten. Om de kan kommunicera med varandra så är ju eleverna inte behov av en 
vuxen, de fastnar inte i övningen utan det bara flyter på. Det blir inte så många stopp i övningen 
där jag måste bryta och förklara. Om de inte kommunicerar med varandra och samarbetar då 
kommer övningen bli sämre. Det händer inget helt enkelt. De står bara och glor. Om det finns en 
social interaktion då kanske man kan lösa uppgiften tillsammans. Då blir det mer aktivitet och 
man fastnar inte lika lätt. 
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Trots att det sociala samspelet ses som värdefullt för utvecklingen ur flera dimensioner nämns 

ändå en del svårigheter med socialt samspel.  

8.5.2 Svårigheter med socialt samspel 

Många elever i särskolan upplevs i större grad ha kontakt med vuxna, exempelvis personal, 

vilket kan bero på att eleverna är vana vid att ha vuxna omkring sig samt att de känner 

trygghet i deras sällskap: 

Jag tror att många elever har haft många vuxna runt sig. De är vana vid att gå i en klass där det 
finns mycket personal och små grupper. Det är ju skillnad från grundsär till gymnasiesär. Det är 
en helt annan personaltäthet i grundsär och där är det oftast mindre grupper också. Så det blir lite 
skillnad när de kommer till gymnasiet. Det kan nog vara en trygghet att vända sig till vuxna, att 
veta att dom är trevliga och att dom svarar. 

Elevernas olika funktionsnedsättningar som kan innebära att eleverna har nedsatt förmåga att 

samspela socialt, kan påverka den fysiska aktiviteten: ”sedan finns det en grupp som har 

autism, de är sex stycken.  De kan inte ha idrott samtidigt så de kör individuell idrott. Så de 

flesta eleverna har bara 15-20 minuter idrott i veckan. Hela gruppen får dela på en timme i 

veckan. Och det är såklart för lite men så ser det ut. Eleverna kan inte vara tillsammans på 

idrotten”.   

8.6 Sammanfattning av resultat 

Eleverna i gymnasiesärskolan upplevs ofta bli inaktiva både under skoltid och utanför skoltid. 

Därför nämns den fysiska aktiviteten som oerhörd viktig för eleverna. Den fysiska aktiviteten 

uppfattas som ganska låg under idrottslektionerna i relation till elever utan 

utvecklingsstörning. Det framkommer dock att det finns en skillnad i aktivitetsgraden om 

lärarna undervisar en klass från det individuella eller från det nationella programmet, då 

svårare funktionsnedsättning bidrar till lägre aktivitetsgrad. 

Adekvat stöd i form av utbildning och fortbildning för att undervisa elever med 

utvecklingsstörning upplevs brista hos lärarna. För att få eleverna att känna meningsfullhet att 

delta i undervisningen kan man arbeta med att eleverna ska få en förståelse för den fysiska 

aktivitetens betydelse och att de igenom det ska känna meningsfullhet med 

idrottsundervisningen. Teoretiska pass eller teori invävd med praktik under idrottslektionerna 

nämns som arbetssätt.  För att stödja eleverna framkommer olika former av stödjande åtgärder 
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såsom att skapa motivation hos eleverna; peppa dem att delta aktivt, ha en tydlig struktur, 

liknande upplägg varje lektion, tydliga och enkla instruktioner som kan visas praktiskt samt 

förbereda eleverna på vad som kommer hända. En del aktiviteter kan stödja eleverna att delta 

mer självständigt än andra. Enkla rörelser, övningar, lekar, spel fungerar bäst, där reglerna är 

korta, tydliga och enkla. Assistenterna anses som en nödvändig resurs som kan främja om de 

är ombytta, engagerade, positiva, peppande och aktiva under lektionerna. De kan även ge 

lärarna utrymme och tid att kunna se alla elever och kunna ge dem feedback. 

Det framkommer att målet med idrottsundervisningen är att eleverna ska finna ett intresse för 

fysisk aktvitet både på fritiden men även när de tagit studenten därför är viktigt att eleverna 

får möjlighet att möta föreningslivet i olika former. För att stödja eleverna kan det vara 

värdefullt att ha god kontakt med föreningar i syfte att lotsa ut eleverna i föreningslivet samt 

tipsa eleverna om aktiviteter och idrotter. Att bjuda in olika föreningar till skolan som kan 

presentera sin idrott lyfts även fram.  

För att eleverna ska få tid att lära sig att använda olika strategier som kan underlätta när de 

ska genomföra aktiviteter själva behövs mycket tid. För att eleverna ska utvecklas till att bli 

mer självständiga i fysiska sammanhang får eleverna olika verktyg (mediators) som att följa 

bilder, använda tidtagarur, följa ett schema eller ett träningsprogram. Andra mediators kan 

fungera motivationshöjande som exempelvis stor användning av idrottshalls material och 

musik. Specialanpassade verktyg kan även kompensera elevernas funktionsnedsättning så 

som trehjuling.  

Socialt samspel ses som värdefullt för elevernas fysiska och sociala utveckling. Socialt 

samspel mellan eleverna kan bidra till positiva följder hos eleverna, inte minst för att eleverna 

ska känna att de tillgör en grupp, utvecklas socialt samt att de ska känna sig tryggare. Social 

interaktion upplevs ibland som svårare, framförallt mellan elever som har autism.  

9. Diskussion   

I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet. Detta kopplas 

samman med tidigare forskning och litteratur som behandlats i tidigare avsnitt. Denna studie 

har med utgångspunkt i ämnet idrott och hälsa och elever med utvecklingsstörning i 
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gymnasiesärskolan avsett att undersöka hur lärare uppfattar elevernas fysiska aktivitet, vilka 

stöd och resurser lärarna använder för att främja elevernas fysiska aktivitet, samt hur lärarna 

upplever elevernas sociala samspel. Utifrån följande avser vi även att analysera vilka faktorer 

som kan främja respektive hindra fysisk aktivitet både under lektionstid och utanför skoltid. 

9.1 Fysisk aktivitet hos eleverna i gymnasiesärskolan  

Lärarna i denna studie upplever att många elever i gymnasiesärskolan är fysiskt inaktiva 

under och utanför skoltid genom att eleverna ofta blir inaktiva. I resultatet framkom att 

eleverna har en till tre idrottslektioner per vecka och aktivitetsgraden under idrottslektionerna 

beskrivs av idrottslärarna som ganska låg hos eleverna i gymnasiesärskolan i relation till 

elever i gymnasieskolan. Detta beroende på vilket program eleverna läser, då svårare 

funktionsnedsättning verkar bidra till lägre aktivitetsgrad. Utifrån denna studies resultat om 

lärarnas upplevelse av elevernas fysiska aktivitet, uppstår en fundering om dessa elever 

verkligen kommer upp i rekommenderad fysik aktivitet för att upprätthålla en god hälsa, 

vilket är 60 minuters sammanlagd fysisk aktivitet per dag (Schäfer Elinder & Faskunger, 

2006, s. 17). Skolidrotten för individer med utvecklingsstörning kan vara den enda 

möjligheten till fysisk aktivitet, framförallt om det är som Westboms (1991, s 93 ff.) studie 

visar att barn med utvecklingsstörning har mindre antal fritidsaktiviteter än andra barn. 

Denna studies resultat kring gymnasiesärskoleelevers fysiska inaktivitet styrks av tidigare 

forskning som visar att barn och ungdomar med utvecklingsstörning är mer inaktiva än 

normalbegåvade barn och ungdomar under både skoltid och utanför skoltid (Blomdahl & 

Elofsson, 2011, s. 79; Bryan, Floey & McCubbin, 2008; Emerson, 2005; Sayers Menear & 

Shapiro, 2004; Westbom, 1991, s. 93). Vad är det då som gör att dessa elever är mindre 

fysiskt aktiva, både under lektionstid men även utanför lektionstid? Vilka faktorer påverkar 

elevernas aktivitetsgrad under idrottslektionerna? Enligt denna studies resultat upplever 

lärarna inom idrott och hälsa att en stor del av lektionstiden går åt till ombyte av kläder och 

instruktioner vilket gör att eleverna inte blir tillräckligt fysiskt aktiva vilket är i likhet med vad 

andra forskningsresultat visar (Sits et al. 2008). Att instruktioner på idrott- och 

hälsolektionerna kräver tid kanske inte är så konstigt. Enligt Söderman och Antonson (2011, 

s. 208 ff.) har personer med utvecklingsstörning ofta svårare att lagra information i minnet, 

vilket gör att de kan ha svårare att komma ihåg saker. Undervisningen behöver därför oftast 
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genomföras i ett lägre tempo och kunskaperna behöver repeteras, vilket kan innebära att 

lärarna behöver lägga ner mer tid på instruktioner och genomgångar även om det blir på 

bekostnad av elevernas fysiska aktivitet.  

Kan vi effektivisera arbetssättet för att främja elevernas fysiska aktivitet? Enligt Sayers 

Menear och Shapiro (2004) är det många skolor som inte har en anpassad miljö för individer 

med funktionsnedsättning, vilket blir ett hinder för deras fysiska aktivitet. Kanske är det 

skolans organisation som måste utvecklas och ta mer hänsyn till den enskilda individen? 

Vissa elever i gymnasiesärskolan har omfattande funktionsnedsättningar vilket kan bidra till 

att det tar lägre tid för dessa elever att byta om. Man kanske inte kan kräva att individen ska 

byta om snabbare, men däremot kanske skolans organisation kan förlänga lektionstiden på 

idrott och hälsolektionerna så att eleverna får mer tid till ombyte av kläder. Ytterligare 

alternativ kan även vara att fler resurser i form av assistenter kan hjälpa till med ombyte innan 

lektionen börjar.  

Denna studie visar att funktionsnedsättningen spelar roll för elevernas fysiska aktivitet. 

Lärarna menar att svårare nedsättning ofta leder till lägre aktivitetsgrad. Hur kan lärarna inom 

idrott och hälsa arbeta för att funktionsnedsättningen inte ska vara ett hinder för den fysiska 

aktiviteten? Idrottslärare i allmänhet borde kanske inte utgå från det kategoriska perspektivet, 

där fokus ligger på individens svårigheter och att problem ska återgärdas på individnivå 

(Emanuelsson, 2004, s. 106 f.). Istället bör de kanske utgå ifrån det relationella perspektivet 

som fokuserar på sociala faktorer och miljön runt omkring individen. Individens 

förutsättningar och behov borde ses över och utifrån det kanske omgivningen kan anpassas för 

att individen på bästa sätt ska kunna delta utifrån sina förutsättningar (Helldin 2002, s. 34 ff.). 

Genom att anpassa miljön i undervisningen eller använda flera pedagogiska hjälpmedel, 

kanske funktionsnedsättningen kan bli ett mindre hinder. Om lärarna inom idrott och hälsa 

anser att lektionstiden inte räcker till för eleverna att bli tillräckligt fysiskt aktiva, kan en 

möjlighet vara att skapa andra miljöer som innehåller fysisk aktivitet. Ett alternativ kan vara 

att erbjuda fritidsaktiviteter för eleverna efter lektionstid. Ett arbetssätt som tidigare forskning 

tar upp, kan vara att raster skulle kunna utnyttjas och anpassas för att få eleverna fysiskt 

aktiva i högre grad för att gynna deras fysiska hälsa (Sits et al. 2008). För att detta ska bli en 
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regelbunden process är det viktigt att det finns tillräckligt med personal som är delaktiga och 

delar på ansvaret. 

9.2 Stöd och resurser som lärarna använder för att främja elevernas fysiska 

aktivitet  

Adekvat stöd i form av utbildning och fortbildning för att undervisa elever med 

utvecklingsstörning upplevs hos lärarna i denna studie brista, vilket visar att 

lärarutbildningarna inte i tillräcklig mån tillgodoser blivande lärare med specialpedagogisk 

kompetens. Läraren är den som är ansvarig för undervisningen inom sitt ämne och har därmed 

inom särskoleformen ett krav på sig att utöver kunskap inom sitt skolämne även ha en 

pedagogisk kompetens om hur eleverna lär och utvecklas. Detta ställer högre krav på 

lärarutbildningen att ge lärarstuderande kunskap som behövs för att vara verksam inom 

särskolan. I Salamanckadeklarationen står det även att man ska ”mobilisera stödet från 

lärarorganisationerna i frågor som gäller förbättringen av lärarutbildningen i undervisning av 

elever med behov av särskilt stöd” (Svenska Unescorådet, 2006, s. 15). En implikation dragen 

från denna studie är att lärarutbildningarna borde förbättras vad gäller att tillgodose blivande 

lärare specialpedagogisk kompetens rörande elever med utvecklingsstörning. Utifrån det 

kategoriska perspektivet ses kunskap om själva funktionsnedsättningen som en viktig kunskap 

för att kunna få ökad förståelse för hur man exempelvis kan arbeta med elever med 

utvecklingsstörning. Samtidigt är det viktigt att utifrån det relationella perspektivet som till 

stor del påminner om Vygotskys sociokulturella perspektiv se till eleven och henne eller hans 

styrkor för att utveckla dessa genom att utforma en anpassad och aktiv lärandemiljö. 

(Emanuelsson, 2004, s. 106 f.). 

9.2.1 Under lektionstid 

Utifrån det relationella och det sociokulturella perspektivet är det viktigt att ge stöd till elever 

i behov av särskilt stöd. Då elever i särskolan behöver mycket stöd i sin undervisning då de i 

och med sin kognitiva funktionsnedsättning ofta behöver mer tid och konkreta instruktioner 

för att förstå, ta in och bygga upp ny kunskap (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 175 ff.), 

framkommer det i denna studie att lärarna använder olika former av stödjande åtgärder. Att ge 

elever stöd genom interaktion mellan elev och en mer erfaren person ses som en viktig 
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utgångspunkt för allt lärande och utveckling utifrån det sociokulturella perspektivet (Bråten, 

1996, s107-108.).  

Lärarna i denna studie stödjer genom att skapa motivation hos eleverna; peppa dem att delta 

aktivt, ha en tydlig struktur, liknande upplägg varje lektion, tydliga och enkla instruktioner 

som kan visas praktiskt samt förbereda eleverna på vad som kommer hända. Detta för att 

främja elevernas fysiska aktivitet. Anledningen till att exempelvis struktur kan fungera som 

ett stöd är för att elever i särskolan ofta är beroende av att saker och ting sker som de brukar 

göra. De är mer beroende av struktur och rutiner för att deras vardag ska fungera. Om de 

exempelvis har samma struktur under skoldagarna underlättar det för dessa elever att komma 

ihåg vad som händer och när under dagen, då de fått träna i att komma ihåg denna struktur. 

Utan strukturen skulle alla elever varje dag behöva fråga personal på skolan; ”Vad ska vi göra 

nu, vart ska vi vara och när?” och det skulle därmed gå åt mycket tid till att bara få eleverna 

på rätt plats. I och med att de lär sig att ”läsa av” ett och samma schema kan de bli mer 

självständiga. I detta fall blir schema en mediator, ett verktyg som eleverna kan använda för 

att klara sig mer på egen hand.  

I denna studie kan mediators delas upp i fysiska samt kognitiva verktyg utifrån vilka 

mediators lärarna använder. De fysiska verktygen kan karaktäriseras som mer konkret 

material medan de kognitiva verktygen karaktäriseras av att de är abstrakta i högre grad. Det 

framkommer i denna studie att eleverna får mediators, som att följa bilder, använda tidtagarur 

samt följa träningsprogram. Ytterligare mediators som används och som kan fungera 

motivationshöjande är användning av mycket idrottshallmaterial och musik som eleverna 

tycker om. För att eleverna ska få tid att lära sig att använda olika verktyg som kan underlätta 

när de ska genomföra aktiviteter själva behövs mycket tid. Ur ett sociokulturellt perspektiv är 

ett steg i utvecklingen hos en individ att den utvecklar och skaffar sig mediators för att lösa 

olika uppgifter självständigt. För elever som går på gymnasiesärskolan ses detta som extra 

viktigt då de inom en snar framtid ska klara sig mer självständigt ute i samhället. Inte minst 

gymnasiesärskoleutredningen tar upp att utbildningen ska utveckla elevernas självständighet 

att använda och fördjupa de kunskaper som erhållits under skolåren (2011, s. 193).  

Resultatet i denna studie visar att samtliga lärare har tillgång till assistenter som 

resursförstärkning. I särskolan finns det ofta en stor tillgång till assistenter (Gadler at al., 
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1999, s. 14 ff.), vilket även Söderman och Antonson (2011, s. 133) menar är en av särskolans 

fördelar; att ha en hög personaltäthet som ger lärare och assistenter möjlighet att anpassa 

undervisningen för alla elever. I denna studie är det tydligt att assistenter har en positiv 

inverkan på elevernas fysiska aktivitet om de är ombytta, engagerade, positiva, peppande och 

aktiva under lektionerna. Assistenterna ses därmed som en nödvändig resurs och stödåtgärd 

under lektionerna, vilket även styrks i tidigare forskning (Sjöberg, 2007, s. 13-15). Det finns 

dock ett dilemma kring hur mycket stöd både lärare och assistenter ska ge åt eleverna i 

särskolan i samband med elevernas självständiga utveckling. Utvecklingsstörning är en 

varaktig nedsättning i individens intelligensfunktion vilket innebär att individen har kognitiva 

svårigheter att förstå och använda sig av erhållen kunskap vilket gör att det krävs mycket stöd 

i individens utveckling (Söderman & Antonson, (2011, s. 208 ff.). För en person utan kognitiv 

nedsättning minskas stödet i takt med individens utveckling utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv men hos individer med utvecklingsstörning blir stödet mer konstant och svårare att 

minska eftersom utvecklingen inte går framåt på samma sätt som hos en individ utan 

nedsättningen. Det blir därför viktigt att hitta mediators som fungerar för varje individ med 

utvecklingsstörning för att individen ska klara sig mer på egen hand i takt med minskat stöd.  

Ytterligare dilemma som framkommer i denna studie är hur den fysiska aktivitetsgraden 

påverkas av stödet från läraren och assistenterna. Ju mer stöd eleverna får desto aktivare blir 

de, medan minskat stöd leder till lägre grad av fysisk aktivitet. Det kan finnas en risk på 

särskolan att eleverna får så mycket stöd som ett resultat av tillgängligheten av assistenter 

som kan finnas vid deras sida, att de hämmas i sin självständiga utveckling. Det blir därmed 

en prioriteringsfråga om det är den fysiska aktiviteten som ska ligga i fokus, dvs. elevernas 

fysiska träning eller om det är elevernas förmåga att vara mer självständigt fysiskt aktiva som 

bör ligga i fokus. För att få med båda delarna handlar det kanske om att vara lyhörd och 

observant samt ha dessa frågor i åtanke; när behöver eleven stöd? När kan eleven testa själv? 

Finns det verktyg som kan underlätta elevens självständighet samtidigt som elevens fysiska 

aktivitet främjas? 

Övningar som är lekbetonade anser lärarna i denna studie fungerar bra för att främja elevernas 

fysiska aktivitetsgrad men även den självständiga fysiska aktiviteten. Detta då eleverna blir 

mer självgående genom att läraren inte behöver stödja genom att peppa i lika stor grad, om 
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eleverna ser aktiviteterna som roliga och därmed meningsfulla. Dessa lekar kan dock framstå 

som lite problematiska att genomföra. Problemet kan vara att lekbetonade övningar inte 

passar in inom dem rutinerna och strukturerna som eleverna är vana vid då handlingar i lekar 

oftast är oförutsägbara, vilket eleverna kanske inte känner sig trygga i. Detta kan leda till att 

leken får mindre fokus i undervisningen då den prioriteras bort och ersätts av exempelvis 

hinderbanor, trots att den enligt ett sociokulturellt perspektiv har en stor betydelse för 

elevernas utveckling (Bråten, 1996, s 42 -46). 

9.2.2 Utanför lektionstid 

Det framkommer i denna studie att målet med idrottsundervisningen är att eleverna ska finna 

ett intresse för fysisk aktivitet både på fritiden men även när de tagit studenten. Lärarna i 

denna studie uppger därför att de har god kontakt med föreningar i syfte att lotsa ut eleverna i 

föreningslivet samt att de tipsar eleverna om aktiviteter och idrotter. De bjuder även in olika 

föreningar till skolan som får presentera sin idrott och som eleverna då får prova på.  

Trots att denna studie visar att lärarna arbetar aktivt för att dessa elever ska ha möjlighet att 

bedriva fysisk aktivitet utanför lektions och -skoltid visar forskning att ungdomar med 

utvecklingsstörning är mindre fysiskt aktiva än övriga befolkningen (Blomdahl & Elofsson, 

2011, s. 79; Bryan, Floey & McCubbin, 2008; Emerson, 2005). Hur kommer det sig då att 

dessa ungdomar är mindre fysiskt aktiva? En anledning kan vara att det inte finns tillräckligt 

med stöd från samhällets sida, att det inte finns något större utbud av fritidsaktiviteter 

anpassad för unga med utvecklingsstörning eller att tillgängligheten när det gäller att ta sig till 

olika idrottsanläggningar brister. Både Arnehof (2008, s. 25) och Emerson (2005) menar att 

problemet är att samhället inte informerar om hur viktigt det är med fysisk aktivitet samt att 

dessa individer inte får praktiskt stöd och hjälp att komma iväg på olika idrottsevenemang. 

Detta styrks även av Sayers Menear och Shapiro (2004) som menar att transporten till och 

från fritidsaktivitet kan verka hindrande för ungdomar med utvecklingsstörning att vara 

fysiskt aktiva på fritiden. Individer med utvecklingsstörning får helt enkelt inte tillräcklig med 

stöd som behövs för att kunna vara vardagligt fysiskt aktiva.  

Att lärarna i denna studie därmed arbetar för att få eleverna fysiskt aktiva på fritiden, kan 

därmed ses som ett steg i rätt riktning för att dessa individer ska få möjlighet att känna alla 

vinster som kan komma från att bedriva fysiska aktiviteter. Att ha idrottsaktiviteter för 
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eleverna efter skoltid kan framförallt ses som ett värdefullt första steg för de elever som 

annars skulle känna sig otrygg med att ta sig till idrottsanläggning och träffa ungdomar som 

de inte känner. Tidigare forskning tar även upp värdefulla aspekter som kan främja fysisk 

aktivitet vilket kan vara att skapa ett nätverk mellan lärare, föräldrar och föreningar. Med en 

utvecklingsstörning kan det vara svårt att uttrycka sin vilja om att delta i någon idrott och som 

idrottslärare kan man inte bestämma att eleverna ska vara fysiskt aktiva på fritiden. Därför blir 

samarbetet med hemmet viktigt och där menar Sayers Menear och Shapiro (2004) att IUP-

samtalen kan tas tillvara för att få igång en dialog om vad eleven kan tänkas aktivera sig med 

på fritiden.   

9.4 Det sociala samspelet hos elever i gymnasiesärskolan  

Utifrån denna studie ses socialt samspel som värdefullt för elevernas fysiska och sociala 

utveckling. Lärarna menar att socialt samspel bidrar till att eleverna får möjlighet att tillhöra 

en grupp samt möjlighet att känna sig trygga. I resultatet framkommer det att idrottslärarna 

upplever att eleverna i stor mån lär av varandra genom att de härmar, motiverar, hjälper och 

stödjer varandra på olika sätt. Det sociala samspelet på idrottslektionerna upplevs fungera bra 

inom ramen för vad som är möjligt. Resultatet visar även att eleverna verkar ha bättre relation 

med vuxna än med andra elever.  

I likhet med detta visar Sayers Menear och Shapiros (2004) studie att fysisk aktivitet i sociala 

sammanhang kan främja social utveckling genom att eleverna får fler sociala erfarenheter 

samt träning i att interagera med andra. Även i skolans styrdokument beskrivs vikten av 

socialt samspel. Enligt Lpf 94 beskrivs det att lärarna i gymnasiesärskolan ska sträva efter att 

eleverna utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra 

(Skolverket, 2011b, s. 14). Vidare beskrivs det att skolan har ansvar för att utveckla elevernas 

kommunikativa och sociala kompetens (a.a., s. 8f.). Att eleverna lär av varandra kan ses utgå 

från det sociokulturella perspektivet där barns utveckling framförallt sker i interaktion med 

andra (Bodrova & Leong, 2007, s. 108-120; Gindis, 1999). Genom att eleverna lär av 

varandra under idrottslektionerna, kan det sammankopplas med 

Gymnasiesärskoleutredningens (2011, s. 193) ståndpunkter att förbättra skolsituationen för 

elever i särskolan. De menar att utbildningen ska utformas så att den främjar social 
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gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra 

fördjupa och tillämpa kunskaper.  

En fråga som är värd att reflektera över är om undervisningen i skolan ger tillräckligt med 

utrymme för eleverna att träna sin sociala förmåga? Enligt denna studies resultat kan det vara 

svårt för eleverna att samspela med varandra, då flera elever har autism vilket innebär att de 

ofta har en nedsatt förmåga att samspela socialt (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 179). Detta 

leder till att eleverna ofta fungerar bättre när de får arbeta själva än i grupp. Trots att elever 

med funktionsnedsättning, framförallt autism, har svårt med social interaktion, bör lärare 

kanske inte undvika arbetssättet. Det kan finnas en risk att läraren känner svårigheter att 

bedriva undervisning som innehåller social interaktion mellan eleverna, vilket kan resultera i 

att det bortprioriteras. Detta kan ses som en förlust utifrån det sociokulturella perspektivet där 

barns utveckling är beroende av interaktion med andra (Bodrova & Leong, 2007, s. 108-120; 

Gindis, 1999). Ett problem som Blom (2003, s. 31 ff.) och Berthen (2007, s. 182) tar upp är 

att särskolans undervisning är ganska kravlös. De menar att lärarna ställer för låga krav och 

att många elever skulle kunna lära sig mycket mer om undervisningen var mer utarmande. 

Även om eleverna har svårt med samspel, skulle en utmaning för eleverna kunna vara att 

samspela mer socialt, där de i slutändan skulle kunna utvecklas till att kunna samspela mer 

med andra. Samtidigt kan det vara en stor utmaning för en elev med autism att samspela med 

endast en person, exempelvis en assistent. Att må bra socialt beskrivs även som en viktig 

faktor för att uppnå hälsa (Bjärås & Kanström 2000, s. 15).  

Att många elever i högre grad har kontakt med vuxna i särskolan kan bero på att eleverna är 

vana vid att ha vuxna omkring sig samt att de känner trygghet i deras sällskap. Genom att 

assistenterna oftast är med eleverna under hela skoldagen finns ett socialt dilemma mellan 

elev och assistent. Det kan vara att assistenterna intar en roll som elevernas kamrat som 

kompensation till att många elever har svårt att samspela socialt med jämnåriga. Detta kan ge 

negativa följder då eleven har behov av att umgås med jämnåriga kamrater och få känna sig 

delaktig i en kamratgrupp. Assistenten bör kanske snarare ha en hjälpande roll mellan 

eleverna för att öka samspelet mellan dem för att eleverna mer självständigt ska utvecklas 

socialt. 
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9.5 Slutsats och vidare forskning 

I studien framkommer att elever med utvecklingsstöning ofta blir inaktiva både under och 

efter lektionstid. För vissa elever kan idrottsundervisningen i skolan vara den enda 

möjligheten till fysisk aktivitet, varför det är extra viktigt att dessa elever möjliggörs fysisk 

aktivitet och får en positiv syn på ämnet.  

Resultatet i studien visar att respondenterna i början kände osäkerhet inför undervisning av 

elever med utvecklingsstörning och de nämner att de hade önskat mer specialpedagogisk 

utbildning från sin lärarutbildning. Motivation hos eleverna, pedagogiska anpassningar samt 

ombytta och aktiva assistenter kan sannolikt främja fysisk aktivitet på lektionstid. För att 

främja elevernas fysiska aktivitet utanför skoltid är det viktigt att eleverna får möjlighet att 

möta föreningslivet i olika former varför man som lärare bör ha god kontakt med föreningar i 

syfte att lotsa ut eleverna i föreningslivet. En slutsats utifrån denna studie är att lärarens och 

assistenters stöd behövs i större utsträckning för att främja fysisk aktivitet. Samtidigt är det 

viktigt att eleverna får ”verktyg” för att kunna vara fysiskt aktiva på egen hand. Det sociala 

samspelet som ses som en viktig utgångspunkt för lärande utifrån det sociokulturella 

perspektivet anses som värdefullt för främjandet av fysiskt aktivitet, samtidigt som det ibland 

kan vara svårt för vissa elever att samspela socialt då de kan ha en nedsatt samspelsförmåga. 

Då forskning kring elever med utvecklingsstörning i samband med fysisk aktivitet i 

idrottsundervisningen, är begränsad både nationellt och internationellt vore det intressant att 

fortsätta forska inom området. Det vore intressant med vidare forskning i form av observation 

av eleverna under idrottsundervisningen kombinerat med intervjuer för att få ökad förståelse 

om hur elever med utvecklingsstörning kan bli fysiskt aktiva i högre grad, så eleverna får 

chans att leva ett fysiskt hälsosamt liv.  

9.6 Metoddiskussion 

Denna studie är inte tänkt att ge en generell bild av idrottslärares uppfattning om att undervisa 

elever med utvecklingsstörning eller hur fysiska aktiviteten ser ut generellt för dessa 

ungdomar i gymnasiesärskolan. Om det hade varit studiens syfte, hade fler medverkande i 

studien varit nödvändigt och för att sammanställa ett stort resultat av många respondenter 

hade en kvantitativ metod varit aktuellare där enkäter kunnat vara ett lämpligt 
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datainsamlingsalternativ. Denna studie vill snarare ge en inblick i sex lärares upplevelser av 

undervisning i idrott och hälsa i gymnasiesärskolan. Denna studie kan dock ge lärare inom 

idrott och hälsa en bild av hur fysisk aktivitet kan se ut i gymnasiesärskolan och genom det 

dra lärdomar av respondenternas arbetssätt för att främja fysisk aktivitet.  
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Bilaga 1 – Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att studera fysiska aktiviteten i idrott och hälsa på gymnasiesärskolan ur 

ett sociokulturellt perspektiv samt analysera faktorer som kan hindra respektive främja fysisk 

aktivitet.  

 

Följande frågeställningar utgår studien ifrån: Hur uppfattar lärarna elevernas fysiska 

aktivitet? Vilken form av stöd och resurser använder lärarna för att främja elevernas fysiska 

aktivitet? Hur upplever lärarna elevernas sociala samspel?  

 

Vilka sökord har du använt? 

Svenska: utvecklingsstörning, funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning, fysisk 

aktivitet, hälsa, idrott och hälsa, skola, särskola, fritidsaktiviteter, elevassistenter,  

Engelska: mental retardation, physical disabilities, intellectual disability, physical activity, 

health, physical education, school, special school, leisure activities.  

 

Var har du sökt? 

EBSCO Multiple Database Search, ERIC Education Resourcers Information Center, 

Gymnastik och idrottshögskolans bibliotekskatalog, Stockholms stadsbibliotek, Diva – Simple 

search och Google.  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
EBSCO/ERIC/Google: “Mental retardation” and “physical disabilities” and school. 
EBSCO/ERIC/Google: “Mental retardation” and “physical education”  
EBSCO/ERIC/Google: “Physical education” and disabilities and school 
Google Scholar/Diva/GIH: Utvecklingsstörning, särskola, ”idrott och hälsa”,  
Google Scholar/Diva: Assistenter, elevassistenter. 
Google Scholar/Diva/GIH: Funktionsnedsättning, ”idrott och hälsa undervisning”, ”fysisk 
aktivitet” 
Stockholmsstadsbibliotek: Vygotsky, utvecklingsstörning 
 

Kommentarer 
Specifik tidigare forskning inom området har varit svårt att hitta, då området är ganska 

outforskat. Det finns en hel del forskning kring hälsan hos människor med 

utvecklingsstörning, men det finns mindre om ungdomar med utvecklingsstörning i relation 

med fysisk hälsa och fysisk aktivitet. Den relevanta forskningen för denna studie har funnits 

på EBSCO.   

http://www.sub.su.se/opac/metalib.aspx?dbid=LIB45550&x=1&linktype=SUBSCRIPTION
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Erfarenhet/Utbildning 

 Vad har du för utbildning? 
 Hur längre har du arbetat som id-lärare? 
 Hur länge har du arbetat på särskolan? 
 Känner du att din utbildning har givit dig kunskap att undervisa elever 

med utvecklingsstörning? 

Fysisk aktivitet i idrottsundervisningen  

 Hur ofta har eleverna idrottslektioner i veckan? 
 Hur upplever du att eleverna ser på idrotten?  
 Vad anser du är det viktigaste syftet för eleverna med fysiskt aktivitet 

under idrotten? 
 Hur ser elevernas aktivitetsgrad ut under idrottslektionerna? 
 Anser du att du erbjuder alla elever tillräckligt med fysisk aktivitet? 

Arbetssätt/aktivitetsval 

 Vilka arbetsformer brukar du använda för att eleverna ska vara så fysiskt 
aktiva som möjligt under idrotten? 

 Finns det några aktivitetsval som du anser eleverna är mer fysiskt aktiva 
i? - Vilka? Vad gör att just dessa aktiviteter gör eleverna aktiva? 

 Finns det några aktiviteter som du tror skulle främja fysisk aktivitet i 
högre grad, men som du anser inte fungerar här? 

Scaffolding (Lärarens stöd och elevernas utveckling) 

 Hur ser du på din roll som lärare att utveckla elevernas fysiska förmåga? 
 Hur motiverar du eleverna till att vara så fysiskt aktiva som möjligt?  
 I vilken mån får eleverna kunskap om fysiska aktivitetens betydelse? 
 Hur arbetar du för att eleverna ska utvecklas till att vara självständigt 

fysiskt aktiva under lektionstid och utanför skoltid? 
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Shared activity (Samspel och interaktion – lära av varandra) 

 Hur anser du att det sociala samspelet fungerar under 

idrottsundervisningen mellan eleverna?  

 Hur tror du att det sociala samspelet kan främja den fysiska aktiviteten 
hos eleverna? 

 Hur ser du på assistenternas roll när det gäller fysiska aktiviteten hos 
eleverna? 
 

Mediators (Hjälpmedel i och utanför undervisningen) 

 Vilka hjälpmedel brukar du använda för att eleverna ska vara så fysiskt 
aktiva som möjligt under idrotten? 

 Hur påverkar användningen av olika typer av material elevernas fysiska 
aktivitet? 

 Finns det några hjälpmedel för att främja elevernas fysiska aktivitet 
utanför skoltid? 
 

Hinder och möjligheter för fysisk aktivitet 

 Anser du att det finns några begränsningar för att få eleverna fysiska 
aktiva under idrotten? Om ja: Vilka? 
 

 Finns det någonting du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 3 - Missivbrev 

Datum: 20 Augusti, 2012 

Till lärare inom ämnet idrott och hälsa som undervisar elever med utvecklingsstörning på gymnasiesärskolan. 

Hej! 

Vårt namn är Johan Bogren och Michaela Grinsfeldt. Vi läser vår sista termin till lärare inom 
idrott och hälsa på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm där vi ska avluta våra studier 
med ett examensarbete.  

När vi är examinerade lärare inom idrott och hälsa avser vi att vara yrkesverksamma inom 
särskoleformen där elever med utvecklingsstörning har sin skolgång varav vi vill fördjupa oss 
och få ökad kunskap inom området. 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare inom ämnet idrott och hälsa i 
gymnasiesärskolan upplever elevernas deltagande under lektionstid samt att beskriva hur 
lärarna inom ämnet uppger att de arbetar för att främja fysisk aktivitet hos eleverna både 
under lektionstid och utanför skoltid. 

Eftersom du undervisar elever med utvecklingsstörning skulle vi vara oerhört tacksamma om 
du kan tänka dig att medverka i denna studie i form av en intervju. Dina upplevelser, 
erfarenheter och praktiska kunskaper inom området är ovärderliga för oss. Intervjun kommer 
ta högst 45 minuter och vi kan anpassa oss efter dig när det gäller tid och plats.  

Vad gäller själva uppsatsen så kommer alla uppgifter gällande stad, skola, lärare och elever 
inte att nämnas i uppsatsen, alla uppgifter hanteras anonymt. Underlaget till studien kommer 
endast användas inom ramen av denna studie och sedan förstöras. 

Vi hoppas innerligt att du kan tänka medverka! 

 

Nedan är våra e-mailadresser och telefonnummer, vi skulle vara oerhört tacksamma om du 
hör av dig inom fem arbetsdagar. 

Med vänliga hälsningar 

Johan Bogren   Michaela Grinsfeldt 
070-XXXXXXX   073-XXXXXXX 
johanbogren533@hotmail.com   michaela_grinsfeldt@yahoo.se  

mailto:johanbogren533@hotmail.com
mailto:michaela_grinsfeldt@yahoo.se
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Bilaga 4 - Tackbrev 

Stort tack för din medverkan i studien! 

Intervjun kommer ta ca 45 minuter. Som tidigare nämnts kommer alla uppgifter 

gällande stad, skola, lärare och elever inte att nämnas i uppsatsen. Alla uppgifter 

hanteras anonymt varav ditt namn i studien kommer vara fiktivt. Underlaget till 

studien kommer endast användas inom ramen av denna studie och sedan 

förstöras. 

Vid ditt medgivande kommer intervjuerna att spelas in. Inspelningen är endast 

till för att underlätta vårt arbete och kommer liksom annat material att förstöras 

efter transkriberingen. 

Om önskas kan transkriberingen skickas via mail. Då får du möjlighet att se 

igenom vad som sagts samt komma med ändringar om så önskas.  

Om du av någon anledning vill avbryta intervjun eller din medverkan till studien 

är det helt okej.  

 

Vi vill återigen tacka för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar  

Johan Bogren & Michaela Grinsfeldt 

 

 


