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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka lärarnas arbete med hälsa i 

skolämnet idrott och hälsa på en gymnasiesärskola. För att uppnå studiens syfte har följande 

frågeställningar formulerats: 

• På vilka sätt arbetar lärare med hälsa inom ramen för ämnet idrott och hälsa på en 

gymnasiesärskola? 

• Vilka perspektiv på hälsa framkommer? 

 

Metod: Metoden som använts är en kvalitativ intervjumetod där sju lärare från en 

gymnasiesärskola i Stockholm intervjuats. Intervjuguiden bestod av semistrukturerade 

intervjufrågor för att ha möjlighet att styra samtalet med eventuella följdfrågor. Intervjuerna 

spelades in och därefter analyserades intervjumaterialet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Resultat: Resultatet visar att lärarna upplever hälsa abstrakt och därmed svårt att förhålla sig 

till. Lärarna anser att eleverna har svårt att tänka långsiktigt gällande hälsa, men enklare med 

det som händer här och nu. Flera av lärarna liknar hälsa med att må bra och beskriver hälsa 

utifrån deras hälsocirkel som består av: social hälsa, fysisk hälsa, återhämtning och kost. 

Lärarnas sätt att arbeta med hälsa inom ämnet idrott och hälsa sker främst i samband med en 

fysisk aktivitet. De ser den fysiska motionen som viktig samt att flera av lärarna ser 

svårigheter med att enbart ha teoretiska lektioner. En stor del av hälsoundervisningen på 

gymnasiesärskolan handlar om att testa på och uppleva aktiviteter som eleverna även kan göra 

i framtiden. Det läggs stor vikt på temadagar och ämnesöverskridandearbete för att bidra till 

den sociala hälsan. Eftersom eleverna på gymnasiesärskolan har olika begränsningar ligger 

även stort fokus på individanpassning.   

 

Slutsats: Tidigare forskning tillsammans med denna studie visar att arbetet med hälsa inom 

ämnet idrott och hälsa framförallt upptas av den fysiska hälsan. Vidare menar lärarna att den 

fysiska hälsan bör prioriteras eftersom den bidrar med stora hälsovinster. Lärarna har som mål 

att eleverna ska känna sig trygga och bekväma att utföra olika fysiska aktiviteter efter 

avslutade studier.  

  



 

Abstract 

 

Aims: The aim of this study is to investigate teachers work with health in the subject of sport 

and health at a special education high school. In order to achieve the aim, the following 

questions have been formulated: 

• In what ways do teachers work with health in the subject of physical education at a 

special education high school? 

• What perspectives on health appears? 

 

Method: The method used is a qualitative interview method in which seven teachers from a 

special education high school in Stockholm were interviewed. The Interview guide consisted 

of semi structured interview questions in order to have the opportunity to control the 

conversation with follow-up questions. The interviews were recorded and then the teacher’s 

statements were analysed from a socio-cultural perspective. 

 

Results: The results show that teachers experience health as abstract and therefore difficult to 

relate to. Teachers believe that students have difficulty thinking long term and easier with 

what is happening here and now. Several of the teachers compare having a good health with 

feeling good and describing health based on their own constructed health circle, consisting of: 

social health, physical health, recovery and diet. Teachers ways of working with health in the 

subject of physical education are usually associated with physical activity, partly because they 

see physical exercise as important and that several of the teachers see difficulties in having 

only theoretical lessons. A large part of the health education at the school is about testing and 

experiencing activities that the students can do in the future. Emphasis is placed on theme 

days and interdisciplinary work to contribute to social health. Since the special education high 

school pupils have different limitations, there is also a strong focus on individual 

customization. 

 

Conclusion: The research together with the interviewed teachers shows that the work with 

health within the subject of physical education is primarily focusing on the physical health. 

Teachers emphasize that physical health is important and therefore a priority because physical 

exercise contributes to great health benefits. The teachers aim to make the students feel safe 

and comfortable to perform different physical activities even after graduating.  
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1 Inledning 
I dagens samhälle ses hälsa som en viktig del för att må bra både fysiskt och psykiskt. Träning 

och välbefinnande har en stor betydelse i flera personers liv. Frågan är om alla personer i 

samhället har samma möjligheter? Statens folkhälsoinstitut beskriver ett övergripande mål 

som handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar på lika villkor till en god hälsa för hela 

befolkningen. För att nå målet krävs det att hälsan förbättras hos de grupper som är mest 

utsatt för ohälsa. Till grupperna hör i stor utsträckning personer med funktionsnedsättning. 

(Statens folkhälsoinstitut 2012, s. 5) Det har visat sig att en stor del av ohälsan hos personer 

med funktionsnedsättning inte kan förklaras av funktionsnedsättningen. Istället handlar det 

om ensidiga matvanor, stillasittande fritid, kraftig övervikt, sämre hygien etc. (Arnhof 2008) 

Det är tio gånger vanligare att personer med funktionsnedsättning upplever en sämre hälsa i 

förhållande till den övriga befolkningen samt att fler är fysiskt inaktiva. Personer med 

funktionsnedsättning är en grupp som det inte fokuserats mycket på inom svensk forskning. 

(Bergström 2010, s. 12 f.) 

 

Skolan är en plats där samhället möter flertalet ungdomar, det är därför av stor vikt att 

undervisningen bidrar till elevernas utveckling. Oavsett funktionshinder ska eleverna få 

möjlighet att ta del av undervisningen och där också tillägna sig kunskap. För att det skall 

vara möjligt har läraren har ett ansvar. Enligt Skolverket (2013a, s. 10) ska elever utifrån de 

övergripande mål och riktlinjerna utveckla kunskaper för en god hälsa. Undervisningen i 

idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättning till att utveckla rörelseförmåga och hälsa. Den 

ska även behandla vad livsstilen och vad fysiska aktiviteter betyder för hälsan och 

välbefinnandet. (Skolverket 2013b) 

 

Ämnet idrott och hälsa ska bidra till att elever utvecklar kunskaper, färdigheter och vanor som 

ett verktyg för att påverka sin hälsa hela livet. Trots det visar forskningen att det läggs stort 

fokus på de fysiska aktiviteterna och mindre på hälsa och livsstil inom ämnet idrott och hälsa 

(Skolinspektionen 2010, s. 8). Som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa finner jag det 

därför intressant att undersöka hur lärare i idrott och hälsa upplever arbetet med hälsa på en 

gymnasiesärskola. Jag har valt att avgränsa min studie till att undersöka lärarnas roll och 

kommer därför inte att belysa elevernas uppfattning om undervisningen i idrott och hälsa. 

Elever med funktionsnedsättning är enligt tidigare forskning en målgrupp som i högre grad är 
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utsatta för ohälsa. Därmed fyller skolan en viktig funktion för att främja en god hälsa hos 

elever på en gymnasiesärskola.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lärarnas arbete med hälsa i skolämnet idrott och hälsa på 

en gymnasiesärskola. För att uppnå studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

• På vilka sätt arbetar lärare med hälsa inom ramen för ämnet idrott och hälsa på en 

gymnasiesärskola? 

• Vilka perspektiv på hälsa framkommer? 

 

1.2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras definitioner utifrån vad forskare anser att begreppet hälsa är samt 

hur hälsa kommer till uttryck i gymnasiesärskolan. Till en början presenteras allmänna 

definitioner på hälsa utifrån olika synsätt, därefter konkretiseras förslag på hur 

gymnasiesärskolan ska arbeta med hälsa. Vidare presenteras vem gymnasiesärskolan riktar 

sig till, vad en funktionsnedsättning är samt avslutningsvis kring vilket pedagogisk 

tillvägagångsätt som gynnar elever på gymnasiesärskola.  

 

1.2.1 Hur definieras begreppet hälsa? 

Hälsa är ett begrepp med en mängd oklarheter och spridda definitioner. Enligt 

Världsorganisationen (WHO) definieras hälsa som: "Health is a state of complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity". WHO 

beskriver hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

inte enbart frånvaro av sjukdom. (WHO 2017-10-20) Enligt Antonovsky (2005) är hälsa ett 

komplext begrepp som måste förstås på ett mer djupgående sätt. Han menar att hälsa bör 

belysas med hjälp av ett salutogent och patogent synsätt. Inom det salutogena synsättet ses 

hälsa som en helhet där psykiska, fysiska och sociala faktorer samspelar. Hälsa ses som en 

dynamisk process och fokus ligger på vad som utvecklar hälsa snarare än vad som leder till 

sjukdom. Inom det patogena synsättet ligger istället fokus på vad som orsakar sjukdom. Hälsa 
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definieras då som frånvaro av sjukdom där hälsa anses vara motsatsen till det sjuka eller 

onormala. (Antonovsky 2005) 

 

Medin och Alexandersson (2000) definierar begreppen hälsa och hälsofrämjande i sin 

litteraturstudie Hälsa och hälsofrämjande. De menar att begreppen används alltmer, men 

sällan definieras. Enligt Medin och Alexandersson kan hälsa ses utifrån tre olika kategorier. 

Kategori ett svarar på ”Vad är hälsa”, kategori två beskriver vad hälsa är och strategier för att 

uppnå hälsa, kategori tre svarar istället på frågan ”hur hälsa kan uppstå”. Inom kategori ett 

ser Medin och Alexandersson två tydliga inriktningar, den biomedicinska och den 

humanistiska. Den biomedicinska inriktningen beskriver hälsa som frånvaro från sjukdom 

medan den humanistiska inriktningen inte enbart ser hälsa som en motpol till sjukdom utan 

som ett perspektiv av välbefinnande hos en individ. Inom det humanistiska perspektivet kan 

hälsa och välbefinnande vara individuellt eftersom människan är en komplex varelse. Det är 

därmed möjligt att ha en god hälsa trots sjukdom likväl som en frisk person kan må dåligt. 

Den humanistiska inriktningen menar att situationer där en känsla av välbefinnande uppstår 

snabbt kan förändras beroende på både inre och yttre händelser. Det handlar även om att hälsa 

är en optimal balans mellan kropp, själ och ande där hälsa ses som en definition av att 

individen har en känsla av sammanhang. (Medin & Alexandersson 2000, s. 30 f.) 

 

Medin och Alexandersson anser att en hälsofrämjande undervisningen inte enbart kräver en 

grundläggande förståelse av begreppet hälsa. Eftersom hälsobegreppet i dagens samhälle och 

skola inte längre handlar om att förebygga sjukdom och skada, utan fokuserar på att främja 

hälsa råder vissa oklarheter i praktiken. Enligt Medin och Alexandersson kan hälsa ses som en 

resurs och har utvecklats till en mänsklig rättighet, där hela befolkningen har rätt till basala 

resurser för en god hälsa. Människan har rätt att ha makten över sitt liv och ska därför ges 

möjlighet att kontrollera och bemästra sina egna situationer. Medin och Alexandersson menar 

också att hälsa ses som en process vilket betyder att varje individ ständigt måste arbeta med 

hälsan. (Medin & Alexandersson 2000, s. 66 f.) 

 

Kursplanen för idrott och hälsa förespråkar ett hälsofrämjande och holistiskt synsätt på hälsa, 

där målet är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla både den sociala och psykiska 

förmågan. Det är även viktigt att behandla sambanden mellan hälsa, välbefinnande och 

livsstil. Hälsoundervisningen i gymnasiesärskolan ska ge elever möjlighet att skaffa sig 

kunskaper om den egna livsstilen och hur den påverkar hälsan. Vidare handlar 
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hälsoundervisningen om att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna delta och 

utvecklas utifrån sina egna villkor och tillsammans med andra. Hälsoundervisningen ska även 

bidra till att intresse och nyfikenhet väcks inför nya aktiviteter samt skapa vilja och lust till 

fysisk aktivitet både under skoltid, men även på fritiden. Kursplanen för idrott och hälsa på 

gymnasiesärskolan tar upp kunskaper kring ergonomi, kost, hygien, träning av 

rörelseförmåga, fin- och grovmotorik, kroppsuppfattning, balans samt kondition och styrka. 

Vidare betonas också en stor variation av fysisk aktivitet och sambanden mellan fysisk 

aktivitet och en bra kroppsuppfattning, som kan möjliggöra en god självbild och ett bra 

självförtroende. (Skolverket 2013b) 

 

1.2.2 För vem riktar sig gymnasiesärskolan till? 

Gymnasiesärskolan riktar sig till elever med utvecklingsstörning och ska vara anpassad efter 

varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den 

utbildning som ges i gymnasieskolan. Sveriges kommuner är skyldiga att erbjuda ungdomar 

med utvecklingsstörning en fyraårig utbildning i gymnasiesärskolan. (Statens offentliga 

utredningar 2011, s.151) Gymnasiesärskolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och 

skapa förutsättningar för att eleverna ska utveckla och tillägna sig kunskaper. Utbildningen 

ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. (Skolverket 2013, s. 7) Gymnasiesärskolan är 

indelad i det nationella programmet, specialutformade programmet samt det individuella 

programmet. I det nationella programmet finns det nio yrkesinriktade program, där samtliga 

har sin motsvarighet i gymnasieskolan. Det specialutformade programmet är för de elever 

som önskar en individuell anpassad yrkesutbildning. De elever som inte kan eller vill gå det 

nationella eller specialutformade programmet ska erbjudas utbildning på individuella 

programmet. Det individuella programmet kan syfta till att stimulera eleverna att senare börja 

på ett nationellt eller specialutformat program. (Statens offentliga utredningar 2011, s. 157 f.) 

 

1.2.3 Funktionsnedsättning 

Enligt socialstyrelsen definieras funktionsnedsättning som en förvärvad eller medfödd 

nedsättning, antingen psykiskt, fysiskt eller kognitivt. Funktionsnedsättningen kan vara 

permanent eller tillfällig. (Hallberg & Hallberg 2014, s. 11) Intellektuell funktionsnedsättning 

även kallat utvecklingsstörning är en typ av funktionsnedsättning och medför en störning hos 

en individs intellektuella utveckling. Ett kriterium för att en person ska klassas som 
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utvecklingsstörd är att IQ uppmäts till under 70 innan arton års ålder. Vidare ska personen 

uppvisa adaptiva svårigheter inom minst två av områdena, sociala-, praktiska och akademiska 

färdigheter. (Dammert 2013, s. 181 f.) Sociala färdigheter handlar om att förstå sociala 

normer, kunna umgås med andra människor i sociala sammanhang och förstå andra 

människors perspektiv och behov. Praktiska färdigheter innebär rutiner i vardagen så som att 

klä på sig, tvätta, städa, äta etc. Akademiska färdigheter handlar om hur en person klarar av 

att räkna, skriva, läsa etc. (Sonnander 2017)  

 

Det finns olika grader av utvecklingsstörning allt ifrån lindrig till grav utvecklingsstörning. 

En lindrig utvecklingsstörning motsvarar en kognitiv utvecklingsgrad som hos ett barn mellan 

sju till tolv år och är den vanligast förekommande graden av utvecklingsstörning. Personer 

med en lindrig utvecklingsstörning har oftast svårigheter med tid och rumsuppfattning, 

planering samt hantering av pengar. Med hjälp och visst stöd kan flertalet med en lindrig 

utvecklingsstörning klara av en fungerande och till viss del självständig vardag. En måttlig 

utvecklingsstörning kan jämföras med en kognitiv utveckling hos barn som är mellan två till 

sju år. För personer med en måttlig utvecklingsstörning baseras deras verklighetsuppfattning 

på deras egna erfarenheter. Alltså kvantitet och kvalitet, orsak och verkan samt tid och rum 

kopplat till det de själva har upplevt. För att klara av vardagen behöver dessa personer hjälp 

och stöd samt scheman där dagens uppgifter beskrivs. Personer med en måttlig 

utvecklingsstörning har ofta svårt att hantera nya situationer.  

 

En grav utvecklingsstörning motsvarar en utvecklingsnivå densamma som hos barn upp till 

två års ålder. Dessa personer uppfattar världen på ett intuitivt, konkret och egocentriskt vis. 

Personer med grav utvecklingsstörning har förmågan att känna känslor men glömmer snabbt 

bort orsaken, vilket resulterar i att endast känslan finns kvar. De kan komma ihåg och känna 

igen saker och uppleva det som händer i nuet, men det sker på ett omedvetet sätt. För att få en 

meningsfull tillvaro behöver personer med grav utvecklingsstörning en tydlig struktur samt 

mycket hjälp och stöd eftersom de också har stora svårigheter med planering samt tids- och 

rumsuppfattning. (Svensson-Höstfält & Söderman 2012, s. 75 ff.)  
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1.2.4 Pedagogiskt tillvägagångssätt för personer med 
funktionsnedsättning 

För personer med utvecklingsstörning ser inlärningen olika ut, varje person är unik och har 

olika svagheter och styrkor. Med hjälp av forskning har man sett att det finns en mängd olika 

faktorer som påverkar en persons utveckling. Framförallt ses undervisningen som en viktig 

faktor för utveckling. Det har visat sig att det är inlärningssättet och inte begåvningen som är 

av den mest betydande faktorn för utvecklingen hos en person med utvecklingsstörning. Det 

har även visat sig att användandet av variationer av stöd i en anpassad miljö har givit bäst 

resultat i förhållande till den personal som använt sig av lite variation. Verksamheter för 

personer med utvecklingsstörning har en risk att inte bli tillräckligt utmanande. Eftersom 

utvecklingspotentialen hos personer med utvecklingsstörning är individuell och kan variera 

över tid finns det en risk att personal som arbetar med individer med funktionsnedsättning har 

en begränsad tro om vad de klarar av. (Jakobsson & Nilsson 2011, s. 145 f.) 

 

1.3 Forskningsläge 

I forskningsläget presenteras tidigare forskning som gjorts inom ämnet idrott och hälsa med 

inriktning hälsoundervisning och gymnasiesärskolan. Först presenteras olika synsätt på hälsa 

och hur hälsoundervisningen tar form i skolan. Vidare presenteras hälsoläget för personer 

med funktionsnedsättning samt utmaningar och möjligheter.  

 

1.3.1 Vilket synsätt på hälsa genomsyras i undervisningen? 

I studien Hälsa eller inte hälsa, skriven av Quennerstedt (2007) presenteras hälsa utifrån 

skolämnet idrott och hälsa. I artikeln diskuteras hur ämnets inriktning ska motverka 

överviktsproblematik och inaktivitet, eller om ämnet idrott och hälsa ska vara ett 

kunskapsämne. Quennerstedt anser att hälsa har en viss tendens att fokusera på 

epidemiologisk undervisning, vilket handlar om sjukdomsmönster och negativa 

bakomliggande faktorer. Han menar att hälsa i stor utsträckning förknippas med om en person 

är sjuk eller överviktig. Quennerstedt betonar att fokus bör läggas på att uppmärksamma 

kunskaper, förmågor och kvaliteter hos elever för att bidra till en hälsoutveckling hos 

eleverna. Quennerstedt beskriver hur olika perspektiv på hälsa får konsekvenser för hur 

rörelse, fysisk aktivitet och frågor kring hälsa framställs. Inom ämnet idrott och hälsa har det 

varit vanligt förkommande att frågor kring hälsa handlat om konditionsträning och 
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konditionsnivåer. Det finns då en stor risk att fokus läggs på kroppsvikt och kroppsform, 

vilket resulterar i att ha hälsa eller att vara överviktig. Denna syn på hälsa menar Quennerstedt 

kan leda till ångest och oro hos eleverna. Undervisningen i idrott och hälsa bör istället 

genomsyras av ett salutogent synsätt på hälsa där bredare aspekter kring hälsa inkluderas. 

(Quennerstedt 2007)  

 

Det salutogena synsättet på hälsa har Antonovsky (2005) som anser att hälsa och sjukdom 

samverkar med varandra. Han beskriver hur hälsa är något man har eller inte har och att 

bakomliggande faktorer kan möjliggöra eller begränsa den dynamiska hälsoutvecklingen. 

Utifrån ett salutogent synsätt inom ämnet idrott och hälsa beskrivs frågor kring 

rörelseaktiviteter och friluftsaktiviteter för att bidra till elevers hälsoutveckling. Ämnet idrott 

och hälsa handlar enligt Anotonvsky om att eleverna ska ges goda kunskaper för att öka 

förutsättningarna till ett fysiskt aktivt och ett hälsosamt liv. (Antonovsky 2005, s. 53) 

 

I Australien har kursplanen för idrott och hälsa förändrats till att lägga fokus på salutogena 

arbetsformer. Programutvecklaren McCuaig (2013) har fått i uppdrag att undersöka vilken 

inverkan ett salutogent förhållningssätt kan ha på hälsoundervisningen. Framförallt menar 

McCuaig att det salutogena förhållningssättet bidrar till undervisningens fokus, från vad som 

orsakar hälsa till att istället lyfta fram vad som främjar hälsa. Genom att belysa hälsa utifrån 

ett salutogent synsätt lyfts även sociala, psykologiska och kulturella aspekter in i 

undervisningen. Det möjliggör till elevers utveckling gällande färdigheter, förståelse och 

allmänbildning. Lärare som använder sig av ett salutogent förhållningssätt i sin undervisning 

anser att lärarrollen förändras till att bli en mer diskussionsledare. Lärarna menar även att 

undervisningen blir mer elevcentrerad och möjligheten för elever att nå en god allmänbildning 

ökar. Även eleverna ser positivt på det salutogena perspektivet, de anser att de får bättre 

kontroll över lärandeaktiviteter och att det är deras tankar och åsikter som ligger till grund för 

undervisningen. McCuaig anser att ett salutogent perspektiv är framgångsrikt i 

hälsoundervisningen, både vad gäller samhället och enskilda människors hälsomål. Hon 

menar också att det möjliggör till ett livslångt lärande. Den kritik som McCuaig beskriver 

kring det salutogena perspektivet är att även här kan hälsa bli individens ansvar. Problem kan 

då uppstå för de människor som inte har drivkraften att vara hälsosamma. De val en människa 

gör ställs alltid i relation till hälsa och ohälsa, vilket kan leda till hälsofixering. (McCuaig 

2013)  
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1.3.2 Kunskapsämnet idrott och hälsa  

Enligt Annerstedt (2008) anser lärare i idrott och hälsa att begreppet hälsa är svårt att förhålla 

sig till. Han menar att lärare i idrott och hälsa inte vet hur hälsa ska medvetandegöras för 

elever samt användas som kunskapsobjekt inom idrott och fysiska aktiviteter. Vidare menar 

Annerstedt att begreppet hälsa är ett ämne som sällan diskuteras. (Annerstedt 2008) Följden 

blir att ämnet idrott och hälsa får en svag klassificering vilket påverkar ämnets innehåll. 

Hälsoundervisningen riskerar då att påverkas av samhälleliga intressen och tendenser samt 

aktiviteter som anses vara hälsosamma. (Lundvall och Meckbach, 2008) Enligt Britta Thedin-

Jakobsson (2007) är det många lärare i idrott och hälsa som anser att begreppet hälsa är 

diffust och otydligt. De menar att de har svårt att uttala sig om hälsa i undervisningen. Några 

lärare ser hälsoundervisningen som fysisk aktivitet och idrott eftersom det leder till hälsa. 

Andra ser hälsa som undervisning i avslappning, kostvanor, behandling av skador, 

drogprevention med mera. Det finns också de lärare som menar att undervisning i hälsa sker i 

ämnen som hemkunskap eller naturkunskap, där moment som handlar om kroppen ingår. 

Hälsoundervisning kan även genomföras enligt förmedlingsprincipen. Då undervisar läraren 

om exempelvis varför det är viktigt med träning och hur olika övningar går till i samband med 

att eleverna är med och testar. Att undervisa i hälsa handlar i stor utsträckning om hur lärare i 

idrott och hälsa uppfattar hälsa. (Thedin-Jakobsson, 2007 s.179)  

 

Enligt Quennerstedt (2007) består hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa av aktiviteter 

som erbjuder en hög fysisk aktivitetsnivå samt inlärning av goda vanor kring kost och träning. 

Vidare menar Quennerstedt att det är ovanligt med aktiviteter som stimulerar sociala 

relationer i samband med friluftsliv. Diskussioner om normer kring kroppsideal samt 

möjligheter och villkor för delaktighet ses allt sällan inom ämnet idrott och hälsa. Aktiviteter 

med en begränsad fysisk träningseffekt så som estetiskt lärande och förmågor är inte heller 

vanligt förekommande i ämnet idrott och hälsa (Quennerstedt 2007) 

 

Skolinspektionen besökte år 2010 drygt 300 lektioner i ämnet idrott och hälsa. Ämnet idrott 

och hälsa har de senaste åren fått förändrat innehåll med fokus på kunskapsutveckling och 

lärande, likt de andra ämnena. Tidigare forskning har visat att lärare i idrott och hälsa haft 

svårt att genomföra denna förändring i praktiken. Vid nästan 75 procent av de besökta 

lektionerna var det bollspel och bollekar som förkom. Även konditions- och 

motionsaktiviteter förkom i hög grad. Hälsoperspektivet som tydligt finns beskrivet i 
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kursplanen förekom nästintill inte alls. Synen på ämnet idrott och hälsa är fortfarande hos 

både lärare och elever ett rent praktiskt ämne, där målet med undervisningen är att röra på sig. 

Skolinspektionen tillsammans med ett flertal studier och analyser delar denna syn på ämnet. 

Några förklaringar till varför hälsoperspektivet fått så lite utrymme i undervisningen kan vara 

traditioner från tidigare kursplaner, elevers förväntningar, att många lärare upplever att 

kursplanen är otydlig och därmed svår att omsätta i praktiken. Skolinspektionen menar att de 

flesta lärare tolkar hälsa utifrån ett fysiologiskt perspektiv. Genom att utforma undervisningen 

så att eleverna får vara aktiva och röra på sig leder det till en god hälsa. Detta smala 

perspektiv på hälsa stämmer inte överens med den helhetssyn som beskrivs i kursplanen. Det 

handlar istället om att skaffa sig kunskaper om vilka faktorer som påverkar hälsa, 

välbefinnande i både socialt och psykologiskt perspektiv, ergonomi, arbetsmiljö, livsstil och 

idealbilder med mera. (Skolinspektionen 2010) 

 

I Kina infördes en ny läroplan år 2011 där idrott och hälsa är ett av ämnena. Tidigare har 

ämnet haft stort fokus på sport, men nu ligger fokus istället på hälsa och fitness. I och med ett 

nytt fokus tvingas lärarna i idrott och hälsa att ändra sin undervisning och pedagogik. I en 

kvalitativ studie intervjuade Jin (2013) arton lärare i idrott och hälsa som arbetat i minst tio år. 

Syftet med studien var att undersöka lärarnas tolkningar av den nya läroplanen samt ta reda på 

vilka svårigheter de anser finns med att implementera den nya kursplanen. Lärarna i idrott och 

hälsa ser positivt på den nya kursplanen med ett mer hälsorelaterat fokus. Däremot anser 

lärarna att det är kulturella och personliga faktorer som påverkar dem i sitt arbete i och med 

införandet av den nya läroplanen. De kulturella faktorerna menar de framförallt handlar om 

minskad respekt ifrån eleverna. Lärarna beskriver problem med att hantera elevers attityder 

och beteende. De personliga faktorerna är framförallt utmattning, maktlöshet, frustation samt 

brist på stöd. (Jin 2013, s. 20-24) 

 

I Litauen är hälsoundervisningen istället ett integrerat område i ämnena idrott och hälsa samt 

biologi. Jankauskienė (2011) har i en studie undersökt lärares uppfattning om 

hälsoundervisningen och de sociala stöd som ges av skolan. I Studien deltog 70 stycken idrott 

och hälsa lärare som alla var mellan 25-69 år. Nästan hälften av lärarna arbetade på skolor 

som tillhör School for health in Europe, SHE. Jankauskienė beskriver i sin studie att det 

endast var tio procent av lärarna i idrott och hälsa som förstod vad hälsoundervisningen 

innebar och kunde definiera huvudmålen. Resterande lärare menar Jankauskienė inte har den 

kompentens som krävs för att genomföra undervisning i hälsa. (Jankauskienė 2011)  
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1.3.3 Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning 

I en studie gjord av Umb-Carlsson (2008) framgår fysiska hälsoproblem för personer med 

funktionsnedsättning. Exempel på hälsoproblemen är hudbesvär, muskelsjukdomar, allergier, 

diabetes, inkontinens och hjärtbesvär. Vidare även mag- och tarmbesvär, högt blodtryck och 

sköldkörtelproblem är vanligt förkommande problem. Enligt Umb-Carlsson har personer med 

funktionsnedsättning en större sårbarhet för ohälsa. Fetma och övervikt är ytterligare ett 

hälsoproblem som är större bland ungdomar med funktionsnedsättning i jämförelse med 

tonåringar utan funktionsnedsättning. Umb-Carlsson menar även att personer med 

funktionsnedsättning har en större sårbarhet för psykisk ohälsa. Psykiska problem som är 

vanligt förkommande är självskadande beteende, aggressivitet, ångest och depression. (Umb-

Carlsson 2008) Enligt Emerson och Hatton (2007) exponeras ungdomar med 

funktionsnedsättning i jämförelse med ungdomar utan funktionssättning i större grad av 

sociala förhållanden som anses vara ogynnsamma, så som bristfälligt föräldraskap, ett 

begränsat socialt umgänge samt fattigdom. Inflytande och självbestämmande är även 

problemområden för denna grupp. (Emerson & Hatton 2007) 

 

Personer med funktionsnedsättning rör sig mindre än personer utan funktionsnedsättning. I en 

studie av Martin, Roy och Wells (1997) besvarades ett frågeformulär kring uppskattade nivåer 

av fysisk aktivitet av personer med funktionsnedsättning och en kontrollgrupp utan 

funktionsnedsättning. I resultatet framkom det att ungefär hälften av de personer med 

funktionsnedsättning hade utfört någon fysisk aktivitet som krävde en måttlig intensitet på 

fyra veckor. I kontrollgruppen var det nästan alla som genomfört någon form av fysisk 

aktivitet med måttlig intensitet de senaste fyra veckorna. (Martin, Roy & Wells 1997)  

Liknande resultat fick Blomdahl och Elofsson (2011) när de undersökte ungdomars 

fritidsvanor. Det visade sig då att hälften av alla elever på grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan var fysiskt inaktiva. I den allmänna grund- och gymnasieskolan var det 

istället en tredjedel av eleverna som ansågs vara fysiskt inaktiva. (Blomdahl & Elofsson 2011) 

I Emersons (2005) studie visade också resultatet på stor inaktivitet hos personer med 

funktionsnedsättning i England. Det var endast fyra procent av personerna som deltog i 

studien som uppfyllde kravet för en fysisk aktiv person. Enligt Emerson är fysisk inaktivitet 

en stor faktor för ohälsa hos personer med funktionsnedsättning. (Emerson 2005) 
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Llewellyn, McConnell och Ferronato (2003) har i sin studie kommit fram till att de personer 

med funktionsnedsättning som är engagerade i fritidsaktiviteter och motionerar regelbundet 

har en förbättrad hälsobild. Även Elinder et al. (2010) ser fysisk aktivitet som en viktig faktor 

till en förbättrad hälsa och en hälsosam kost. Pett et al. (2013) utvärderade 30 överviktiga 

ungdomar med funktionsnedsättning. De fick i tolv veckor hjälp med en hälsosam livsstil. 

Efter att de genomfört interventionen visade deltagarna goda resultat vad gäller vikt, 

blodtryck och balans. Tre månader efter genomförd studie var fortfarande resultaten bra 

gällande vikt, midjemått, blodtryck och motionshinder. Bazzano et al. (2009) hade som syfte 

med sin samhällsbaserade hälsointervention att öka färdigheter, kunskaper och self-efficacy 

inom hälsa samt motion och kost för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Studien 

pågick i sju månader med två tillfällen i veckan där deltagarna följde ett utbildningsprogram 

och ett motionsprogram. Efter avslutad studie analyserades body mass index, förändringar i 

vikt, tillgång till vård, midjemått, fysisk aktivitet, självrapporterad kost samt livsnjutning. 

Resultatet visade på signifikanta förbättringar vad gäller viktnedgång, kostvanor, livsstil och 

self-efficacy.  

 

1.3.4 Utmaningar och möjligheter 

Enligt Hinckson et al. (2012) ses skolan som den ideala platsen för hälsoutbildning, eftersom 

det finns en kontinuerlig kontakt med eleverna. För att lyckas med en hälsoundervisning 

behöver särskolorna arbeta mer med att förstå vikten av en sund och hälsosam livsstil. Han 

menar att skolorna behöver satsa på undervisning om näringslära, fysisk aktivitet samt en 

hälsosam livsstil. Det behövs investera i resurser, anläggningar, utrusning samt tid för bland 

annat utveckla personalen på skolan.  

 

I en sammanställd forskningsöversikt av Bodde och Seo (2009) analyseras hinder för personer 

med funktionsnedsättning för fysisk aktivitet. Efter att de granskat forskningsartiklar som 

publicerats efter år 1980 var det primärt finansiella begränsningar, transportproblem, 

omedvetenhet kring möjliga alternativ, säkerhetsfrågor, avsaknad av riktlinjer för regelbundna 

aktiviteter samt bristande stöd som var framträdande hinder. I en studie skriven av Sayers-

Menear och Shapiro (2004) beskriver de hur lärare kan arbeta för att främja fysisk aktivitet 

för elever med funktionsnedsättning. Lärarna kan informera om sportorganisationer och låta 

eleverna testa på olika idrotter på lektionstid. Vidare kan ungdomar med funktionsnedsättning 

motiveras till någon form av fysisk aktivitet med hjälp av olika förebilder. Genom att en 
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lärare visar idrottare med funktionsnedsättning kan det leda till att motivation väcks och att 

eleverna själva vill utvecklas inom en fysisk aktivitet eller idrott. 

 

1.4 Teoretiskt ramverk 

För att undersöka hur lärare arbetar med hälsa i sin undervisning har ett sociokulturellt 

perspektiv tillämpats. Det innebär att individens lärande förstås utifrån sociohistoriskt och 

kommunikativt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet kommer att användas som ett 

verktyg för att identifiera och analysera undersökningens data och resultat samt få en djupare 

förståelse. (Säljö 2014, s. 9) 

 

Vygotskij ses som det sociokulturella perspektivets fader då han var först med att använda sig 

av en sociokulturell syn på barns utveckling. Den sociokulturella synen handlar om att se 

barnets starka sidor för att inte låta de svaga sidorna hamna i fokus. För barn med 

funktionsnedsättning menar Vygotskij att de endast blir ett hinder om funktionsnedsättningen 

hamnar i ett för stort fokus. Genom att anpassa miljön efter barnet behöver inte en 

funktionsnedsättning vara ett hinder. Vygotskij menar att ett socialt samspel har en stor 

inverkan på barns lärande och utveckling. Han menar också att människan är en social varelse 

och som redan från födseln vill till en omgivningen och interagera med människor. (Gindis 

1999)  

 

Begreppet sociokulturell benämns när det finns en analys av utveckling, lärande och 

reproduktion av färdigheter och kunskaper (Säljö 2014, s. 17). Utgångspunkterna för det 

sociokulturella perspektivet handlar om hur lärandet samspelar med andra individer inom 

kulturella aktiviteter och hur användandet av redskap ser ut. Människan skaffar sig redskap, 

både språkliga och fysiska för att bearbeta och observera omvärlden samt kunskap som 

byggts upp. (Säljö 2014, s. 18-19, 74, 81) Dessa redskap benämns inom den sociokulturella 

teorin som mediering och är verktyg som människan är i behov av (Säljö 2014, s. 90; Säljö 

2010, s. 185). Språket gör det möjligt för människan att kodifiera verkligheten och på så sätt 

agera inom olika sociala praktiker. Genom att tänka och kommunicera används kulturella 

erfarenheter till att förstå och analysera den värld vi lever i. (Säljö 2014, s. 90; Säljö 2010, s. 

185) I flertalet yrkesverksamheter handlar kunskap om att behärska fysiska redskap. Enligt 

den sociokulturella teorin ska det inte skiljas på fysiska och språkliga redskap. De menar att 
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kunskaper inte är teoretiska eller praktiska, utan att de påverkar och utgör varandras 

förutsättningar. Därav används begreppet kulturella redskap. (Säljö 2010, s. 187) 

 

 Medierande redskap 

  

 

 

 

 

 

 

 Stimulus Respons 

 

Figur 1. Vygotskijs triangel som visar på medieringens princip. (Säljö 2010, s. 186) 

 

För att visa på medieringens princip har Vygotskij skapat en triangel där stimulus och respons 

har varsitt hörn och tringelns spets består av mediering. Enligt Vygotskij kan inte människan 

reagera på omvärldens stimuli på en gång, människan tänker med hjälp av de kulturella 

redskapen för att göra en respons. Både språket och de fysiska tingen utvecklas av traditioner 

och förändras hela tiden. De tankar och handlingar som människan utför är sammanlänkande 

och beroende av varandra. Genom kommunikation med andra människor kan människan med 

hjälp av språkliga begrepp få förståelse. Språket ses därför som det viktigaste hjälpmedlet och 

som redskapens redskap. (Säljö 2010, s. 187) 

 

Enligt den sociokulturella teorin är människan under ständig utveckling och kan tillägna sig 

kunskap i olika situationer. Människan kan därmed behärska och tillgodogöra sig kulturella 

redskap. (Säljö 2010, s. 191) Ett av det sociokulturella perspektivets viktigaste koncept är den 

proximala utvecklingszonen, vilken förknippas med synen på lärande och utveckling som 

ständiga processer. När människan behärskar ett begrepp väl, är möjligheten stor att också 

behärska någonting nytt. Inom denna zon har läraren möjlighet att vägleda en elev i 

användandet av ett kulturellt redskap för att nå och behärska ny kunskap. Denna process 

förklaras genom begreppet scaffoldning, där en elev får stöd från någon mer kunnig för att 

sedan successivt upphöra och eleven kan då behärska färdigheten på egen hand. Samspelet ses 

inom det sociokulturella perspektivet som en viktig del för lärande. Inom det sociokulturella 
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perspektivet behöver läraren ha förmågan att läsa av relationen mellan en elevs 

utvecklingszon och en viss färdighet eller begrepp för att inte eleven ska bli passiv i sitt 

lärande. Kommunikation och interaktion är det sociokulturella perspektivets nycklar för att 

möjliggöra för utveckling och lärande. Kunskap är något vi deltar i och inte något som 

överförs. (Säljö 2010, s. 192-193, 195) 

 

I denna studie kommer kommer fokus att ligga på det sociala samspelet, de medierande 

redskapen och det stöttande lärandet. Skolans mål är att utveckla elevernas lärande, vilket till 

stor del är beroende av lärarens kunskap och förmåga. Jag kommer därför att lägga fokus på 

dessa tre begrepp i analysen av studiens empiriska data.  

 

2 Metod 
I detta avsnitt redogörs för studiens metod. Vidare presenteras val av metod och 

tillvägagångssätt vad gäller avgränsningar och urval, procedur, databearbetning och analys, 

tillförlitlighet och giltighet samt etiska överväganden.  

 

2.1 Val av metod 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med hälsa och 

vilka perspektiv på hälsa som finns på en gymnasiesärskola. Därmed är en kvalitativ metod 

fördelaktig eftersom jag på så vis kan tillgodogöra mig mer djupgående och detaljerad data. 

För att få värdefulla insikter som grundar sig på lärarnas kunskap, åsikter och erfarenheter ser 

jag intervjuer som lämplig metod. (Densocombe 2009, s. 267) Tidigare forskning är insamlad 

genom olika metoder, dels från kvalificerade sökmotorer så som Libris och Discovery samt 

från Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek.  

 

2.2 Avgränsningar och urval 

Undersökningen är avgränsad till en gymnasiesärskola i Stockholmsområdet där jag 

praktiserat min VFU. Eftersom jag tidigare haft kontakt med några av lärarna på detta 

gymnasium visste jag att det fanns ett engagemang för hälsoundervisning och elever med 

funktionsnedsättning. Det korta avståndet till gymnasiesärskolan innebar även minst tid för att 

besöka intervjupersonerna. Jag har valt att avgränsa mig till endast gymnasielärare på en 
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gymnasiesärskola eftersom de möter elever med funktionsnedsättning, vilket är den grupp 

som anses mest utsatt för ohälsa. Då studiens frågeställningar avser ämnet idrott och hälsa har 

en avgränsning gjorts till lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa.  

 

Urvalsgruppen består av sju stycken lärare i ämnet idrott och hälsa från en gymnasiesärskola i 

Stockholm. Intervjupersonerna valdes ut genom ett strategiskt urval. Till en början tackade 

fem av de sju lärarna ja till att medverka i studien, sedan vid personlig kontakt fick jag även 

möjlighet att intervjua de två kvarvarande idrottslärarna på gymnasiesärskolan. De sju lärarna 

representerar den population som kom att bli min urvalsgrupp från en gymnasiesärskola i 

ämnet idrott och hälsa. (Patel & Davidsson 2011, s. 54) Studien avgränsas till endast en 

gymnasiesärskola för att utforma en kvalitativ studie på just detta gymnasium. Urvalsgruppen 

består av samtliga lärare i ämnet idrott och hälsa på den utvalda gymnasiesärskolan, vilket 

bidrar till en total undersökning av studiens avgränsning. Eftersom jag valt lärare inom ämnet 

idrott och hälsa som arbetar på samma gymnasium innebär det att undersökningen får en liten 

spridning (Hassmén & Hassmén 2008, s. 32, 109). 

 

Nedan presenteras de intervjuade lärarna och en kort beskrivning av deras bakgrund inom 

läraryrket. Lärarna benämns som Lärare A-G : 

 

Lärare A: Har arbetat som lärare i idrott och hälsa i tre år och har arbetat på samma 

gymnasiesärskola sedan dess. 

 

Lärare B: Har arbetat som lärare i idrott och hälsa i drygt 30 år och har varit på denna 

gymnasiesärskola i snart två år.  

 

Lärare C: Har arbetat som lärare i idrott och hälsa i tolv år och har varit på samma 

gymnasiesärskola sedan dess. 

 

Lärare D: Har arbetat som lärare i idrott och hälsa i fem år och har varit på samma 

gymnasiesärskola sedan dess. 

 

Lärare E: Har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 21 år och har varit på samma 

gymnasiesärskola sedan dess. 
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Lärare F: Har arbetat som lärare i idrott och hälsa i åtta år och har varit på samma 

gymnasiesärskola sedan dess. 

 

Lärare G: Har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 11 år och har varit på samma 

gymnasiesärskola sedan dess.  

 

2.3 Procedur 

Efter att forskningsområdet var klarlagt, genomsöktes tidigare forskning på området. Vidare 

formulerades studiens syfte och frågeställningar samt bearbetning av artiklar, avhandlingar 

och litteratur. Sedan skapades intervjuguiden med anpassade frågor för att besvara uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Intervjuguiden består av semistrukturerade intervjufrågor eftersom 

jag vill ha möjlighet att kunna styra samtalen och ge eventuella följdfrågor för att samla in 

värdefull data till studien. Intervjuguiden användes som en hjälp för att få en struktur på 

frågorna, hålla en röd tråd genom samtalet och för att lättare kunna analysera svaren från 

lärarna. Jag valde att förbereda lärarna på vilket ämne som intervjun skulle handla om, men 

inte vilka frågor för att de inte skulle ha möjlighet att i förväg fundera ut färdiga svar. 

(Johansson & Svedner 2010, s. 33-35, 213-215)  

 

Innan genomförandet av intervjuerna skedde två pilotintervjuer för att försäkra mig om att 

intervjuguidens frågor gav svar på uppsatsen syfte och frågeställningar. De två 

pilotintervjuerna genomfördes på två klasskamrater och genererade i att vissa frågor 

formulerades om för att möjliggöra till bättre svar. Samtliga intervjuer genomfördes på tider 

som var lämpade efter lärarna under vecka 45 och vecka 46. Lärarna kontaktades i god tid 

innan via mail där jag informerade om studiens syfte.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på gymnasiesärskolan som lärarna arbetar på. De flesta av 

intervjuerna ägde rum i skolans mötesrum och de resterande i olika arbetsrum. Det är viktigt 

att skapa en trygg miljö vid genomförandet av intervjuerna. Det bidrar till att lärarna känner 

sig avslappnade och kan då hjälpa till för att få en ökad lust till ett samtal när lärarna berättar 

om sina åsikter och erfarenheter. Intervjuerna spelades in via en mobiltelefon för att sedan 

kunna transkriberas. Samtliga intervjuer inleddes med att lärarna informerades om studiens 

syfte, frivillig medverkan, att de har möjlighet att avbryts intervjun när de vill sam att 

intervjumaterialet hanteras konfidentiellt. Intervjuerna varade i genomsnitt i 30 minuter. Vid 
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transkriberingsprocessen var fokus på lärarnas uttalanden och inte sättet de pratar på. (Norrby 

2014, s. 100) 

 

2.4 Databearbetning och analys 

Innan genomförandet av intervjuerna gav lärarna sitt medgivande till att intervjuerna spelas in 

via mobiltelefon för att sedan transkriberas. Transkriberingen görs för att bearbeta data och 

analysera med hjälp av en tematiskt innehållsanalys.  

 

Analysen började med att innehållet ur de transkriberade intervjuerna sorterades ut i olika 

teman. Därefter kopplades all relevant data samman med studiens båda frågeställningar. 

Vidare analyserades teman med likheter och skillnader mellan lärarnas svar. De teman som 

kategoriseringen resulterade i kommer att användas i resultatavsnittet: integrerat arbete, 

ämnesöverskridande arbete, pedagogiska verktyg, individanpassning, sociala relationer, 

framtidsförberedande, hälsa här och nu samt hälsa i ett längre perspektiv, att må bra och 

hälsocirkelns fyra perspektiv på hälsa. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 322) 

  

2.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Vid genomförandet av en kvalitativ metod beskrivs sällan forskningens reliabilitet, utan 

istället tillförlitligheten som handlar om forskningsresultatens pålitlighet (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 135). Graden tillförlitlighet ska vara så hög att andra forskare ska kunna 

reproducera studien vid en annan tidpunkt och då få samma resultat. Eftersom den mänskliga 

faktorn kan påverka vid intervjustudier finns det en stor utmaning vad gäller tillförlitligheten. 

Även om försök till objektivitet görs är risken stor att det personliga mötet i intervjun kommer 

att påverka studien. Även analysen kan variera från person till person eftersom den tolkas av 

individer. I denna studie är tillförlitligheten hög eftersom en och samma person har intervjuat 

lärarna och att samma intervjuguide används till samtliga intervjuer. Vidare har även ett 

enhetligt tillvägagångssätt används vid analysen för att höja graden av tillförlitlighet. Dock är 

inte studien generaliserbar eftersom det är för få lärare som deltar. (Kvale & Brinkman 2014, 

s.295-296) 

 

En studie med hög validitet benämns vanligtvis inom den kvalitativa forskningen som hög 

giltighet. Det innebär att det som ska undersökas undersöks, alltså det som studien är avsedd 
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att mäta. (Kvale & Brinkmann 2014 s. 295-296) För att stärka studiens giltighet gjordes en 

grundlig faktagenomgång innan intervjuguiden skapades och intervjuerna genomfördes. Det 

är viktigt att läsa in sig på ämnet innan intervjuerna sker för att veta vilka frågor som ska 

ställas (Hassmén & Hassmén 2008, s. 156) I denna uppsats har lärarna som intervjuats haft 

samma möjlighet till att uttrycka åsikter fritt samt egna erfarenheter efter intervjuguidens 

frågor (Kvale & Brinkman 2014, s. 295-296). Genomförandet av pilotstudierna stärker 

studiens giltighet eftersom intervjufrågorna då förändrades för att ge svar på 

forskningsfrågorna. För att inte missförstå lärarnas svar tillfrågades den intervjuade läraren 

vid flertalet tillfällen under intervjun om jag uppfattat svaret på ett korrekt sätt.  

 

2.6 Etiska överväganden 

De etiska övervägandena i uppsatsen förhåller sig till de forskningsetiska principerna 

bestående av individskyddskrav och forskningskrav. Forskningskravet handlar till stor del om 

att utveckla och förbättra redan tillgänglig kunskap, vilket är målet med denna uppsats. 

Individskyddskravet består av de fyra huvudkraven: Informationskravet tillgodosågs genom 

att respondenterna informeras om syfte, rättigheter och vilken roll de har i studien. De blev 

även informerade om att de kan avbryta när de vill samt att deras deltagandet är frivilligt. 

(Vetenskapsrådet, 2002)  Samtyckeskravet uppnås i uppsatsen genom att intervjudeltagarna 

själva fick bestämma över sin medverkan. Innan intervjun påbörjades informerades lärarna att 

de har rätt att avbryta när de vill utan några negativa konsekvenser. De informerades också 

om att de bestämmer själva hur länge intervjun ska pågå samt villkor för intervjuns 

genomförande. Konfidentialitetskravet innebär precis som namnet antyder att deltagarna har 

rätt till att inte kunna identifieras samt att personuppgifter och data insamlat material inte ska 

nå obehöriga. Forskaren har ett stort ansvar gällande användning av det insamlade materialet 

samt publicering av intervjuerna. Denna uppsats innehåller ingen information som kan avslöja 

deltagarnas identitet. Nyttjandekravet uppnås genom att det insamlade materialet endast 

används till denna uppsats. Materialet används inte som åtgärder eller beslut som kan komma 

att påverka intervjudeltagarna. (Kvale & Brinkman 2014, s. 107-111) 

 

3 Resultat 
I kommande resultatavsnitt presenteras materialet från de genomförda intervjuerna. Materialet 

redovisas i löpande text som kursiverade citat eller i form av blockcitat utifrån en tematisk 
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innehållsanalys. Resultatet redovisas med hjälp av studiens två frågeställningar som rubriker 

med underkategorier där citaten från lärarnas intervjuer ställs mot varandra.  

 

3.1 På vilka sätt arbetar lärare med hälsa inom ramen för ämnet 
idrott och hälsa på en gymnasiesärskola? 

För att synliggöra på vilka sätt som lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med hälsa på en 

gymnasiesärskola har lämpligt material ur intervjuerna analyserats och kategoriserats utifrån 

följande teman; integrerat arbete, ämnesöverskridande arbete, pedagogiska verktyg, 

individanpassning, sociala relationer och framtidsförberedande.  

 

3.1.1 Integrerat arbete 

Gemensamt för de sju lärarna är att att de arbetar med hälsa genom att kombinera både 

teoretiska och praktiska moment i undervisningen. Lärare E menar att det är väldigt sällan 

man lyfter ut bara en teoridel.  Lärare A och Lärare G förklarar att de arbetar med att ställa 

frågor till eleverna i samband med en fysisk aktivitet och låta eleverna reflektera över vad de 

har tränat. Exempel på en fråga som Lärare A kan ställa till eleverna är: Vad har vi tränat nu? 

Då kan det vara armar och ben, finns det något mer? Och då komma fram till hjärtat och 

sedan komma fram till att de är kondition vi har tränat. Lärare G ger ett liknande exempel när 

de är ute och joggar:  
 

Då kanske jag frågar vad är det som händer nu i kroppen, känn på era hjärta. Och även att man stannar 

efter löppasset och reflekterar lite, hur känns det nu? Så det vi gör med oss själva, kropp och knopp 

liksom. Hur det påverkar oss? Direkta effekter men också försöka se långsiktigt, men det är ju lite 

svårare. Det är mycket lättare med de direkta effekterna.  

 

Lärare E kopplar också hälsa till idrottsundervisningen och då framförallt till en fysisk 

aktivitet. Lärare E berättar för eleverna vilken fysisk aktivitet de ska utföra och att de då 

kommer träna sin kondition och att hjärtat får jobba vilket leder till att man blir friskare. 

Lärare E arbetar med kopplingar till en fysisk aktivitet och försöker återkoppla i slutet av 

lektionen. För Lärare C är det viktigt att samtalen kommer som en naturlig del i 

undervisningen:  
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Ja men hygien pratade vi mycket om idag, i samband med att må bra för att kompisar ska vilja vara med 

en och för att hålla sig frisk pratade vi om dusch och tvätta och hur man tvättar sig och så. I samband med 

att vi stretchar, (…) som en naturlig del och jag försöker hålla det när det blir så naturligt som möjligt. 

 

Även Lärare B arbetar med att blanda både teori och praktik eftersom hen anser att eleverna 

har svårt att ta till sig kunskapen om det blir för teoretiskt. Följande exempel beskriver Lärare 

B integrerade arbetssätt: 

 
Måste ha lite praktiska övningar samtidigt. Här är det mest stretchning som vi håller på med och så 

förklarar man att nu sträcker vi ut biceps muskeln här nu och går igenom vilka kroppsdelar är det och 

underarmen med. Och ibland får man förklara fingrar, det är ju olika nivåer på dem. Samtidigt att man tar 

upp de andra begreppen, vi pratar om återhämtning och sömn, samtidigt som man har en idrottslektion så 

att säga.  

 

Vidare ser Lärare F svårigheter med att enbart ha teoretiska lektioner eftersom det är svårt att 

föra en diskussion med eleverna. Istället handlar det om att kombinera de två sätten. 

Exempelvis berättar Lärare F att de går ut och går varje fredag och grillar hamburgare. De har 

fyra kilometer dit och sedan fyra kilometer hem, för många av eleverna har promenaderna 

bidragit till en enorm förändring i motoriken efter att ha gått på smala stigar och klivit över 

rötter och stenar. Vidare berättar Lärare F att promenaderna är viktiga ur ett hälsoperspektiv 

för eleverna och att de varje vecka längtar efter fredagspromenaden. Även Lärare E ser 

utevistelse som en viktig del i hälsoundervisningen. (…) Enkelt friluftsliv med natur, Mälaren 

och skogen. 

 

Lärare A ser tiden som en faktor till att väva in hälsoperspektivet med en fysisk aktivitet. 

Lärare A menar att det är (…) mycket teoretiskt som man vill förmedla samtidigt som man vill 

hinna med att göra en fysisk aktivitet också, så det är ju balansen att hitta både tid till just 

hälsobiten och det fysiska. Lärare D menar att kombinationen av aktivitet och samtal på en 

undervisningen bidrar till mer engagerade elever. Lärare D förklarar att (…) man kan göra det 

på ett spännande sätt och kanske både ha en aktivitet och ett samtal fast med bilder så blir 

eleverna ofta mer engagerade och det tycker jag härligt.  
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3.1.2 Ämnesöverskridande arbete 

Flertalet av lärarna ser inte hälsa som enbart en del av undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa, utan det är något som hela skolan arbetar med. Majoriteten av lärarna beskriver 

samarbetet med de övriga ämneslärarna gällande hälsa som en viktig del. Lärare D beskriver 

samarbetet med de andra ämneslärarna som positivt för eleverna. Nedan ger Lärare B ett 

exempel på samarbetet:  

 
När vi tar upp kroppsfunktioner och så, så gör det de i andra ämnen också. Så vi har lite tema om 

kroppen, de fungerar bra. Det tror jag också är bra att man upprepar saker i olika ämnena så att det får 

höra det från olika håll.  

 

Lärare A och Lärare C beskriver skolans olika temadagar som viktiga delar för skolans arbete 

med hälsa. Lärare E jobbar för schemabrytande aktiviteter och är positiv till temaarbeten och 

liknande. Lärare A ger exempel på en temadag där eleverna fick testa på olika stationer med 

fokus på återhämtning, kost och fysisk aktivitet. Innan temadagen hade eleverna arbetat med 

tallriksmodellen i ämnet idrott och hälsa samt ämnet hem och konsument. Det var en 

superbra dag. Så jag hoppas att det är eller kommer bli en återkommande dag. Lärare C ger 

exempel på ämnesöverskridande arbete genom att delta i olika projekt: 

 
I och med att vi deltar i många olika projekt så har vi möjlighet att få många aktiva eller ha upplevt olika 

aktiviteter och förhoppningsvis så påverkar det kanske deras självbild av att inte klara saker till att jag kan 

klarar saker. Vi är med på både Lidingörullet och Lidingöruset, vi har en stor inspirationsdag med alla 

gymnasium här. Vi kommer den här veckan ha en stor handbollsdag special school day med elever från 

en annan gymnasiesärskola. Vi arrangerar ett eget spring och rullrace och förra året bjöd vi in ytterligare 

en annat gymnasiesärskola för att få möta fler elever och kanske skapa nya kontakter, allt slutade med 

stort disco. Så vi har goda möjligheter när det gäller att göra aktiviteter och anpassa aktiviteter. 

 

Även Lärare D och Lärare G ser hälsa som någonting som hela skolan vill arbeta med. Lärare 

G menar att:(…) vi gör det tillsammans, personal och elever. Vi ser hälsa både som ett 

redskap och verktyg för att nå måluppfyllelse och utveckling i allt vi gör. Och är något som 

genomsyrar alla ämnen och ämnesområden.  

 

Vidare menar Lärare D att rasterna är en viktig del i arbetet med hälsa eftersom många elever 

använder dator eller Ipad. Hen berättar att discot på rasterna har blivit en positiv aktivitet för 

eleverna både när det gäller rörelse och socialt. Lärare D berättar att vissa grupper tar 
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promenader för att hitta ett lugn, men även för miljöombyte. Lärare A beskriver skolans mål 

där någon form om av fysisk aktivitet ska praktiseras de dagar eleverna inte har idrott och 

hälsa på schemat.  

 
Det kan vara någon form av hälsoaktivtet kanske en promenad på en lektion eller en avslappning så att 

man får återhämta sig. Det är ett gemensamt tänk som vi har över hela skolan, och det är super bra, 

verkligen. Våra elever behöver ju både fysisk aktivitet nästan dagligen för att kunna prestera bättre.  

 

Något som lärare D saknar i arbetet med hälsa är ett samarbete med andra skolor för att kunna 

dela med sig av arbetet med hälsa och hur man ser på hälsa. Lärare D berättar att det finns ett 

samarbete med en annan gymnasiesärskola, men då handlar det inte om att diskutera begrepp 

som hälsa vilket Lärare D skulle tycka vara intressant. Lärare D beskriver nedan vikten av 

samarbete mellan olika skolor: 

 
(…) en framtidsvision för att kunna arbeta på liknande sätt och dela med sig av erfarenheter, men också 

hur olika människor ser på det och hur man kan mötas och få fram nya synvinklar på det. Det är lätt att 

fastna i sitt även fast jag inte jobbat så många år. Man kör på och mycket annat runt omkring och så, 

sådana träffar är jättevärdefulla även här på skolan när vi kan ses, men också andra skolor.  

 

3.1.3 Pedagogiska verktyg 

Pedagogiska verktyg är ett annat framträdande arbetssätt som samtliga av lärarna arbetar med. 

Majoriteten av de sju lärarna arbetar med egenskapat eller egenanpassat material, de anser att 

det inte finns något färdigt anpassat material för gymnasiesärskolan. Lärare A beskriver 

bristen på anpassat material  (…) det känns som att man själv ska komma på och uppfinna 

hjulet. Vidare beskriver Lärare A även svårigheter med att anpassa materialet efter gruppen 

(…) träffar man rätt på kunskapsnivå så blir det ofta lite barnsligt, förklarar Lärare E. Lärare 

A menar att man (…) ofta får göra sitt egna material utifrån det som man vill ta upp och som 

passar just nu. Lärare G anser också att det är klurigt att hitta material som lämpar sig till 

målgruppen, utan att det ska bli allt för barnsligt. En lösning som Lärare G arbetar med är att 

använda material som är på en mer avancerad nivå, men att stänga av ljudet och låta eleverna 

titta på de rörliga bilderna och själva förklara. Lärare A menar att:  
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(…) det tar ju tid att lära sig vilken nivå man ska lägga det på. Det är många vägar att gå innan man 

lyckas med att Yes! Nu har de förstått, det är ju en svårighet samtidigt som det är väldigt lärorikt för mig 

att förstå vilken väg som är bäst. 

 

Lärare C använder sig av egenskapat material i form av olika bilder, bilder på kroppen och 

bilder på övningar som är kopplade till olika muskler. Lärare C berättar att det finns en 

lärobok som heter kropp och själ och att det är den enda läroboken som hen hittat under 

våren. Följande citat beskriver bokens användningsområde:  

 
En bok som är skriven på ett tydligt och bra sätt utan att vara barnslig. Den passar målgruppen unga 

vuxna, annars är det jättesvårt att hitta ett material som ändå är ganska lättläst utan att det blir med 

barnbilder. Och det är ett material som har både lärarhandledning och elevinstuderingsfrågor. 

 

Samtliga lärare berättar att de arbetar med materiella verktyg som ska bidra till en bättre 

förståelse för eleverna under lektionerna. Det handlar om verktyg som ger eleverna en tydlig 

beskrivning om vad som ska göras och på vilket sätt det bör genomföras. Ett exempel på ett 

sådant verktyg är bilder. Många elever använder bildstöd för att få hjälp i vilken ordning saker 

ska ske berättar Lärare F. Även Lärare D förklarar att bildstöd är till bra hjälp när de pratar 

om vilken ordning man klär på sig exempelvis vid ombyte i en duschsituation. Lärare D 

använder sig av bildstöd och skådespeleri när undervisningen handlar om känslor. Hos vissa 

elever kan det vara extremt svårt att lära känna sina egna känslor (…) och menar att både 

bilder och skådespeleri tydliggör samt är till hjälp både för lärare och elev.  

 

3.1.4 Individanpassning 

Samtliga sju lärare menar att individanpassning i undervisningen på en gymnasiesärskola är 

viktig. Lärare G förklarar: Man måste hela tiden leka lite detektiv, hur ska jag möta den här 

eleven och vad är det vi behöver utveckla här? Vad är elevens starka sidor och hur utvecklar 

vi de på bästa sätt och roligaste sätt kanske? Även Lärare C beskriver detektivarbetet som 

följande:  

 
Vad behöver du, vad gör dig glad vad tycker du är roligt? Ja, när jag gör det här och det här, ja vad 

behövs då, hur kan vi skapa det så att du blir aktiv på det sättet. Eller en del behöver ju bara få komma till 

ro, att hitta en stund där jag kan vara själv. 
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Lärare B instämmer med både Lärare G och Lärare C om hur viktigt arbetet med anpassad 

undervisning efter varje elev är. Lärare B menar att varje övning måste anpassas till varje 

elev. Något som Lärare B menar ser olika ut på hela skolan eftersom alla elever har olika 

begränsningar. För att möjliggöra individanpassning menar Lärare G att det måste finnas 

personella resurser samt små elevgrupper. Följande citat beskriver hur Lärare G arbetar med 

individanpassning:  

 
Och då började jag genast, det kan vi säkert ordna och få in en fredag, det är liksom inget problem. Det 

behöver inte bli något jätteprojekt utan då pratar man bara med personalen att jag lånar henne nästa 

fredag efter lunch liksom. Så att man har möjlighet att plocka upp elevernas intresse och att det ofta löser 

sig. Ofta har eleverna jättemycket roliga idéer.  

 

3.1.5 Sociala relationer 

Sociala relationer är ett arbetssätt som de sju lärarna använder sig av i sin undervisning på 

gymnasiesärskolan. För att lyckas med undervisningen anser Lärare C, Lärare E och Lärare F 

att relationsskapande är viktigt. För att ha möjlighet att utgå från elevens behov och 

förutsättningar menar Lärare C att relationsskapande är en förutsättning. 

 
För att eleven ska våga och vilja och berätta så mycket som möjligt om sina önskemål och kanske rädslor, 

vad det är som gör att de inte deltar. För att jag på bästa sätt ska försöka få bort de hindren så tror jag på 

nära relationer hela tiden. Att lära känna eleverna, allt, intressen ja allt för att kunna föreslå en aktivitet 

som jag vet finns nära dem.  

 

Lärare E och Lärare F håller med om att man måste lära känna eleverna och arbeta med dem. 

I följande citat beskriver vikten av att samarbeta med sina kollegor:  

 
(…) man måste våga lita på sina kollegor, för jag klarar inte av under mina tre till fyra dagar i veckan att 

lära känna elever så bra så då måste man hjälpas åt alla som är runt omkring eleven.  

 

Lärare F och Lärare B ser utmaningar med att nå fram i kommunikationen med eleverna. 

Flera av eleverna som lärarna arbetar med har ingen verbal förmåga, vilket betyder att de får 

arbeta med att tyda signaler för att nå fram i kommunikationen. Lärare B tar ofta eleven i 

handen när de pratar för att få kontakt, det ser hen som viktigt. Eleverna kommer ju ofta och 

flyger på och ska kramas, det tror jag är jätteviktig beröring, det mår de bra av. Lärare B vill 
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få eleverna att tänka positivt och tycka om sig själva. Hen tror att det är viktigt att stärka 

självförtroendet med både ord och beröring.  

3.1.6 Framtidsförberedande 

Gemensamt för de sju lärarna är att de ser hälsoundervisningen som ett arbete för att 

förbereda eleverna inför framtiden. Samtliga lärare vill bidra till att eleverna ska hitta en 

aktivitet som de kan fortsätta med även efter studierna. Lärare G förklarar: 

 
(…) att det är ett av vårat huvudsakliga mål att eleverna ska hitta någon aktivitet som de kan fortsätta med 

efter de går ut här ifrån eller börja med redan när de går här. Att de ska veta hur de hittar dit och veta hur 

de kan delta. Att de vet vart närmsta simhall ligger och hur de kan köpa ett simkort om det är det de är 

intresserade av. Så hjälpa dem att hitta till aktiviteter som de kan fortsätta med.  

 

Lärare E arbetar med att hitta ett samarbete med en idrottsförvaltning och en 

idrottskoordinator eftersom aktiviteterna finns (…) det svåra är att få dit målgruppen. Lärare 

E tycker att skolan fyller en funktion för att skapa en relation mellan föräldrar eller andra 

stödfunktioner och aktiviteterna. I citatet nedan beskriver Lärare E ett exempel från en elev 

som haft svårigheter med att få in en aktivitet i schemat.  

 
Det som vi kan tycka är jättesjälvklart eller vi hittar aktiviteter tillexempel styrketräning för ungdomar 

med lindrig funktionsnedsättning, toppenbra jättebra åker dit och visar tycker att det är tydligt, tycker att 

det är det här är en bra eftermiddagsaktivitet bra för dig att göra på fritiden, men jag förstår att eleven 

ändå, men när ska det här ske? när på dagen i min struktur tänker du att jag ska åka dit. Jag tycker att det 

här är tydligt men jag måste förstå att, nej! det är inte tydligt och när det går upp för eleven att det är efter 

skolan, det är på kvällen när du brukar vara hemma och att det då blir ett störningsmoment för då ser inte 

dagen ut som den brukar. Så att överbygga den rädslan att göra andra saker än man brukar har vi nu 

lyckas med den här eleven och eleven är nu aktiv i den här aktiviteten. Och jag har ju vetat att eleven 

skulle kunna vara aktiv att rent utföra och må bra av det men här var hindret att kunna klara av att den här 

veckodagen ser inte ut som den alltid har gjort, och det blev också bra. Det gick! 

 

Lärare F berättar om vikten av att kunna erbjuda rätt aktivitet eftersom många av eleverna är 

hemma mestadels på sin fritid och sitter vid datorn. Lärare A instämmer (…) det blir väldigt 

tydligt att det inte är jättemånga som har någon fritidssysselsättning. Lärarna har därför 

utformat ett häfte med förslag på olika föreningar i närheten där eleverna kan få tillgång till 

flera fritidsaktiviteter. Lärare D arbetar med att förbereda eleverna inför framtiden för att 

undvika att de blir stillasittande när de kommer hem. Dels genom att erbjuda en 
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föreningsverksamhet för eleven, men framförallt vill lärarna att eleven ska känna sig trygg 

och bekväm till att gå till exempelvis ett gym eller annan verksamhet. Lärare D beskriver i 

följande citat hur hen arbetar med att trygga eleven.  
 

Jag försöker att när man går ut fyran så ska man ha med sig ett program som man kan göra hemma eller 

på gym som egenträning. De ser sig själva i det istället för  att ta ned något från internet, det blir att den 

här övningen har jag gjort många gånger och känner igen den. Det får själva vara med och fota och göra 

övningen själv. Det tycker jag är jättebra och att de är stolta över en träningsform, sedan behöver det ju 

inte bara vara gym. Det kan vara jogg eller kondition eller olika delar, men eftersom vi har gymmet med 

enkla hjälpmedel  behövs det inte en hel maskin så det är ju jättebra. 

 

Att känna sig trygg och bekväm menar även Lärare C är viktigt eftersom det leder till att 

eleverna vågar och kan. Lärare C menar att många elever kan mycket mer än vad de tror, och 

att de har en föreställning om sig själva som många gånger hindrar dem. För att eleverna ska 

känna sig bekväma och trygga har skolan bjudit in några personer som dansar Zumba med 

eleverna. Vidare beskriver Lärare C situationen:  

 
Då är de trygga i lokalerna och med oss men det kommer några utifrån och gör en aktivitet. Nästa steg är 

att gå över gatan och komma till hallen och nästa gång kanske.. och göra det här i flera månader och tänka 

men ordet Zumba känner jag igen och det här är kul, det gillar jag och sen hitta den aktivitet sen är 

klurigt. 

 

Efter avslutade studier vill Lärare A ge eleverna möjlighet till fortsatt god hälsa. Exempelvis 

arbetar Lärare A med att ge förslag på vart de finns möjlighet till ny bekantskap, hur man ska 

vara som vän, hur man äter nyttigt, vad som är nyttig och onyttig mat samt hur man 

återhämtar sig. Även för Lärare E handlar arbetet med hälsa om att förbereda eleverna för 

framtiden. Exempelvis genom att ge tips på fritidsaktiviteter eller andra konkreta tips. Lärare 

B vill få eleverna att (…) tänka självständigt och förstå vad som är bra just för mig. Vidare 

vill Lärare B få eleverna att tycka det är kul och skapa god stämning. Citatet nedan styrker 

Lärare B arbetssätt: 

 
Det man tycker är kul det fortsätter man med. Det blir man också bättre i. Så jag försöker sprida glädje, 

försöker få dem att uppskatta idrotten och få dem att förstå betydelsen av idrott för hela hälsobegreppet så 

att säga. 
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Lärare C och Lärare D beskriver temadagar och projektarbeten som en del av det 

framtidsförberedande arbetssättet. Lärare D berättar (…) skolan köpt in skidor och cyklar för 

att eleverna ska få uppleva saker som de sedan kan göra i framtiden. Lärare D menar att 

aktiviteterna bör vara inbjudande att utöva även på fritiden (…) har de gjort de en gång är det 

alltid lättare i framtiden. Lärare C beskriver nedan det framtidsförberedande arbetet: 
 

Där vi egentligen bara tar med dem till Lidingöruset och att de förstår, jaha. När de träffar sina gamla 

kompisar som tog studenten förra året, ja men det här är ju för alla. Man får vara hur gammal man vill, 

det här kan du göra hela livet. Jaha får jag åka till Lidingö. Många arbetsplatser och dagliga verksamheter 

gör ju det. Så när de förstår att det här är något sedan också. Ja att gör dem som medvetna aktiva utövare i 

sitt liv att de bestämmer, de är delaktiga i beslut som fatats om dem, med dem. Är ju en jätteviktigt del i 

hälsan och det är där självständigheten hela tiden kommer in, vill du det här?  

 

3.2 Vilka perspektiv på hälsa framkommer? 

För att synliggöra vilka perspektiv på hälsa som framkommer har lämpligt material ur 

intervjuerna analyserats och kategoriserats utifrån följande teman; hälsa här och nu samt hälsa 

i ett längre perspektiv, att må bra och hälsocirkelns fyra perspektiv på hälsa. 

 

3.2.1 Hälsa här och nu samt hälsa i ett längre perspektiv 

Hälsa beskrivs av lärarna som en process där det handlar om att ha hälsa nu men även utifrån 

ett längre perspektiv. Lärarna beskriver begreppet hälsa som abstrakt och diffust. Lärare E 

beskriver det enligt följande (…) Det klart att det finns vissa vedertagna begrepp eller som 

man…WHO och så, som jag inte kan men de har ju en förklaring. Men för gemeneman så är 

det inte så självklart. Lärare G menar att (…) Det är ganska abstrakt med det som man inte 

ser, eller ganska, det är ju väldigt abstrakt. Vidare beskriver Lärare G: 

 
Man kan ju inte se vad som händer i framtiden heller och det är ju svårt för alla ungdomar och det är ju 

svårt för oss vuxna och äldre också. Att liksom tänka långsiktigt så hur ja.. det jag gör idag kan påverka 

hur jag mår i framtiden. Det är något vi kan prata om och repetera hela tiden men det är svårt att ta till sig 

tror jag. 

 

Även Lärare C anser att hälsa kan uppfattas som abstrakt eftersom hälsa är svårt att ta på: Vad 

är det att må bra, vad är det att ha hälsa, när har jag hälsa? Och att fatta beslut nu som är 

bra för mig imorgon och alla andra dagar i mitt liv är jätteklurigt. För att eleverna ska få en 
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känsla av hälsa här och nu, men även längre fram arbetar Lärare C med att eleverna ska förstå 

vinsten av fysisk aktivitet. Man känner i stunden, men hur kan man relatera till något längre 

fram, en torsdag eftermiddag då mår jag bra men mår du bra sedan? När är sedan? Det är 

ofta här och nu, så det är ju svårt? Vidare reflekterar Lärare C i följande citat kring 

svårigheten med hälsa här och nu och hälsa ur ett längre perspektiv: 
 

Eleverna har ju olika grad av kognitiv och grubblande kring framtid och sen mera är här och nu. Och då 

är det ju hälsan här och nu, medan vissa kan se ett längre perspektiv att man utvecklas och går stegen i 

livet som man flyttar hemifrån och kanske har ett annat jobb och att föräldrar ska gå bort och vilka 

släktingar finns för mig då. Så det är jätteolika vad vi landar i, men det är ju någonting abstrakt och det 

kan vara svårt. Då är det ju lätt när vi handlingen sitter på motionscykeln och ökar farten och i känner på 

hjärtats slag att nu slår hjärtat och det här är bra. Att vi skrattar och tjoar, att idrottslektionen kanske bara 

går över i en spontan discorörelse och det kunde ju alla känna att det här var ju roligt, det var ju härligt 

och det mådde jag bra av. Men att sådan dans och gemensamt kan jag få varje vecka på en ungdomsgård 

för våra ungdomar, det blir svårt. Att uppleva samma glädje och känsla igen fast vid ett annat tillfälle eller 

man skulle kunna ha såhär kul om du går dit en gång i veckan. Nej! 

 

3.2.2 Att må bra 

Majoriteten av de sju lärarna anser hälsa vara synonymt med att må bra, men på olika sätt. 

Lärare G menar att det finns olika sätt att ha hälsa, en del är medvetna och andra inte. Nedan 

beskriver Lärare G ett exempel: 

 
Kalle kanske tycker att han mår bra av att bara spela tv-spel, men vi vill ändå då att han ska få en känsla 

att när jag vart ute och promenerat och jag känner mig faktiskt lite piggare och att den känns ju faktiskt 

skönt i kroppen. Vi vill att de ska få en upplevelse av att.. hur man kan känna och uppleva när man gjort 

något. 

 

Enligt Lärare B innefattar må bra allt från mat till sömn, träning och psykologiskt 

välbefinnande. Man mår bra i själen också, så det är hela paketet, allt måste med. Även trivas 

med vänner så att man har ett socialt liv också. För Lärare E är hälsa att må bra, både kopplat 

till fysiskt välmående, men även till att vara lycklig och trivas med sig själv. Vidare innebär 

ovan även att vara frisk, ha vänner och vara i en miljö där man trivs. Det menar lärare E är 

saker som bidrar till att mår bra. För Lärare C innebär hälsa (…) att må så bra att jag kan 

göra andra viktiga saker i livet, att bara vara frisk är liksom inte målet i sig, men att jag har 

alla förutsättningar för att göra det jag vill. Lärare E ser hälsa som (…) att kunna röra på 

mig om jag vill, att kunna få ha vänner om jag vill, att kunna få må bra och vara lycklig. För 
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Lärare D handlar hälsa om att göra saker som vi mår bra av, exempelvis att åka iväg och 

uppleva. Det är ju både en social och en kroppslig hälsovinst. Lärare D märker på eleverna att 

de mår bra av aktivitet utanför skolan. 

 

För Lärare A är hälsa så mycket mer än hur man mår, eftersom det är många faktorer som 

spelar in i hur man mår menar Lärare A. (…) det är självklart fysik aktivitet det kan vara 

mycket känslor, socialt både fysisk och social hälsa finns ju, psykisk hälsa och hur man mår 

mentalt. Lärare F instämmer med Lärare A att flera faktorer spelar in: 
 

(…) den rent fysiska hälsan, att man mår bra och håller sig fri från sjukdomar och skador, viktmässigt. 

Men också givetvis den psykiska och mentala biten, att man kan välja på aktiviteter som man själv tycker 

om och att man hela tiden erbjuds saker. Både fysisk, mental och social.  
 

3.2.3 Hälsocirkelns fyra perspektiv på hälsa 

Några av lärarna beskriver hälsa utifrån modellen hälsocirkeln som de själva tagit fram och 

arbetar efter i undervisningen. Lärare A visar hälsocirkeln och förklarar att den består av fyra 

delar, (…) den sociala som innebär att man ska ha kompisar och vänner, återhämtning och 

sömn, att man äter rätt och är fysiskt aktiv. Lärare A menar att arbetet med hälsocirkeln (…) 

gör det tydligt för eleverna, att det liksom finns fyra delar som innefattar hälsa. 

 

3.2.3.1 Social hälsa  

Social hälsa innebär enligt Lärare A att ha vänner, något som även Lärare D och Lärare C 

tycker är viktigt. Lärare C menar att: 
 

Det finns så många elever som har en bra hälsa om man ser till vad de väger och vad de äter och hur 

mycket de rör på sig, men när man kommer in på självförtroende eller självständighet att klara sig så 

självständigt som möjligt. Där jag kan se att det finns mer begräsningar i hur man mår i sociala relationer 

att tolka sociala sammanhang för att få vara med på den där pingisen som jag kanske så gärna vill för att 

få ut och utföra den här idrotten som jag kanske jag i en yngre yrkesroll såg vikten av att bara vara fysisk 

aktiv, men vägen dit är så mycket mer inom människan. 

 

För Lärare D handlar social hälsa om upplevelsebaserade aktiviteter. Genom att göra saker 

tillsammans menar Lärare D att eleverna ser varandra och skrattar tillsammans. Lärare D 

berättar om en klassresa förra året där lärarna fick se möten som inte annars uppstår mellan 
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klasskamrater. Det var jättespännande att se och det bidrar mycket till den sociala hälsan. 

Lärare A säger: om man inte har ett socialt liv i övrigt är det en svår faktor att få in för det 

sociala hamnar annars bara i skolan. Lärare D instämmer och arbetar därför med att 

engagera flera klasser samtidigt i undervisningen. Arbetet kan bland annat handla om att 

anordna disco, utöva gemensamma fysiska aktiviteter eller fika. Många kommunicerar ju inte 

genom att småsnacka utan det blir ju mer att man tittar på varandra eller närmar sig 

varandra och känner en gemenskap. Så den är ju superviktigt. 

 

Vidare anser Lärare C att den sociala hälsan inte får förbises. Eleverna på en 

gymnasiesärskola kommunicerar både verbalt, genom beröring och samspel. Nedan beskriver 

Lärare C elevernas sociala hälsa: 

 
Vi är sociala varelser, sociala medel, man träffas man är social på så många olika sätt och det är en sådan 

klurig det är en svår förmåga att vara social det ställer väldigt höga krav på kunskaper. Och även om vi 

märker att det är klurigt så tänker jag att vi kan aldrig bestämma eller tänka att vi inte ska låta de vara 

sociala varelser vi ska ha klassråd och elevråd, vi ska låta ungdomarna sitta tillsammans i kaféterian även 

om de inte har ett tal eller kommunikationshjälpmedel så vet vi inte vad som händer av att ungdomar 

sitter runt ett bord, några pratar några kanske inte, men att bara sitta runt ett bord för det vet inte vi av att 

blickar möts eller beröring om man nuddar varandra. Vi vet inte vad som händer, så det kan vi aldrig 

tänka att det är inte viktigt. Tänker jag, och jag kan aldrig sluta prata om det även om jag inte får någon 

bekräftelse tillbaka. Många elever har ett tal men många har inte det många kanske inte har ögonkontakt 

med oss vuxna eller ger någon kroppsreaktion på att man har hört eller lyssnat men jag kan ändå aldrig 

sluta prata om de här sakerna tänker jag, utan vi måste hela tiden tänka på att våra elever deltar och är i ett 

sammanhang och det skapar jag genom de aktivteer jag gör och säger. Mitt sätt att vara, att se till att 

skjuta alla till gruppen. Bara se till att alla ser eller är i en form någon kanske har en bortåtvänd blick för 

att sin kropp är sådan, men positionen i gruppen i ringen hur vi placerar varandra ska hela tiden signalera 

att alla deltar, sen gör man det på olika sett. Det får man aldrig glömma.   

 

3.2.3.2 Fysisk hälsa och återhämtning 

Gällande fysisk hälsa menar Lärare G att lärarna är bra på att schemalägga fysisk aktivitet 

även utanför undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Lärare G delar tillsammans med fyra av 

de andra lärarna tanken om att fysisk aktivitet bör prioriteras för eleverna. Lärare C anser (…) 

att de flesta hälsovinsterna rent fysiskt är när de är fysiskt aktiva. Nedan beskriver Lärare B 

vikten av motion: 
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Börjar man motionera så brukar de andra sakerna komma med. Då vill man börja äta rätt och man sover 

bättre om man tränat, det brukar vara en bra start. Börja med att få personen att börja motioner i lagom 

mängd, det är många som kör på för hårt och får ont i knä och benhinnor och dylikt och sedan tröttnar 

man så att då.. bättre att ta det lite lugnt. Men det är motionen som jag tror är viktigast för 

hälsofrämjande. 

 

Enligt Lärare F är den fysiska aktiviteten betydelsefull, när de kommer tillbaka är de mer 

mottagliga för annan undervisningen, om man då har fått utlopp för sin överskottsenergi så 

har man mycket lättare att ta det lugnt när man kommer tillbaka. Lärare E menar att alla 

elever mår bra av fysisk aktivitet, gärna fysisk aktivitet i samband med att vara ute. Lärare E 

poängterar att (…) det behöver inte vara att springa elljusspåret utan att få lyssna på ljud och 

känna dofter eller bara vara ute litegrann också. Så utevistelsen är en hälsoaspekt som jag 

vill lyfta. 

 

Lärare C arbetar med sömnavslappning och vila, då pratar hen om hur viktig rörelse är men 

även vikten av återhämtning. Lärare C berättar att eleverna fört sömndagbok, där de 

dokumenterat hur många timmar de sovit varje natt och diskuterat med varandra på lektionen.  

 

3.2.3.3 Kost 

Lärare G anser att undervisningen kring kost har försämrats på gymnasiesärskolan. Tidigare 

menar Lärare G att undervisningen om kost i ämnet idrott och hälsa var mer framträdande. 

Lärare C beskriver nedan hur hen undervisar om kost på gymnasiesärskolan: 

 
Vi pratar om färger, vi pratar om färger på frukt och grönt som mål varje dag. Att idag har jag ätit tre 

färger. Det kan vara både på frukter och på grönsaker men att man varje dag ska ha ätit tre färger, det kan 

vara en banan till frukost, en tomat till lunch och mellanmålet kanske jag hade blåbär. När vi kommer in 

på kost och hälsodelen tillexempel. 

 

Ytterligare ett exempel på undervisning om kost beskriver Lärare D. Tallriken i matsalen är 

utformad efter tallriksmodellen som ett hjälpmedel för eleverna att portionera ut maten på 

olika delar. Tallriken används även i klassrummet för att eleverna ska känna igen tallriken när 

de kommer till matsalen. Lärare D anser att kunskapen kring kost är betydelsefull eftersom 

flertalet elever anser att mat ska vara på ett visst sätt samt har svårt att bryta ett mönster.  
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Man har ätit pasta eller ris hela livet och att bryta det genom att testa något annat är jättejättesvårt. Men 

då är skolan en jätteviktigt del för i hemmet kanske man inte ser det på samma sätt. Det kan vara svårare 

att bryta i hemmet, så kring sådana saker är skolan en jätteviktig del. 

 

4 Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka lärarnas arbete med hälsa i skolämnet idrott och hälsa på 

en gymnasiesärskola. Likt tidigare forskning (Annerstedt 2008; Thedin-Jakobsson 2007) 

bekräftar denna studie att lärare i idrott och hälsa, anser begreppet hälsa svårt att förhålla sig 

till. De intervjuade lärarna beskriver hälsa som abstrakt och svårt för eleverna att relatera till. 

Enligt Annerstedt är begreppet hälsa ett ämne som sällan diskuteras i skolorna, vilket han 

menar får konsekvenser. I denna studie framkommer det att skolan saknar dialog med andra 

skolor gällande ämnet hälsa. Medin och Alexandersson (2000) anser att begreppet hälsa blir 

allt vanligare, men sällan definieras. Denna studie visar på att det finns ett samband mellan en 

förbisedd diskussion om ämnet hälsa och svårigheten att förhålla sig till begreppet. Vidare 

menar Annerstedt (2008) att en konsekvens av det blir att ämnet idrott och hälsa får en svag 

klassificering vilket även påverkar ämnets innehåll. Det finns då en risk att 

hälsoundervisningen endast influeras av samhälleliga intressen och tendenser samt aktiviteter 

som anses vara hälsosamma. (Lundvall och Meckbach, 2008) Trots svårigheterna med att 

förhålla sig till begreppet hälsa menar Hinckson et al. (2012) att skolan är den idealiska 

platsen för hälsoundervisning eftersom det där finns en kontinuerlig kontakt med elever. För 

att lyckas med hälsoundervisning menar även Hinckson et al. (2012) att gymnasiesärskolorna 

behöver arbeta med att förstå vikten av en sund och hälsosam livsstil. Vidare menar han att 

skolorna bör satsa på undervisning om näringslära, fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil. 

De intervjuade lärarna i denna studie använder sig av modellen hälsocirkeln i arbetet med 

ämnet hälsa. Lärarna använder Hälsocirkeln som ett kulturellt redskap för att bidra till en 

ökad förståelse och därmed skapa en respons hos eleverna. (Säljö 2010, s. 187)  

 

Ett genomgående mönster som utläses från resultatet är att majoriteten av de intervjuade 

lärarna arbetar integrerat med hälsa genom att sammankoppla hälsa med fysisk aktivitet. 

Lärarna arbetar med att ställa frågor till eleverna i samband med en fysisk aktivitet för att 

eleverna ska reflektera över aktiviteten. Flera av dessa lärare anser att kombinationen av teori 

och praktik i undervisningen bidrar till engagerade elever. Enligt Quennerstedt (2007) består 

hälsoundervisningen i idrott och hälsa framförallt av aktiviteter som med en hög fysisk 
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aktivitetsnivå och inlärning av goda vanor kring kost och träning. Vidare menar även 

Skolinspektionen (2010) att de flesta lärare tolkar hälsa utifrån ett fysiologiskt perspektiv. De 

intervjuade lärarna betonar fysisk aktivitet som en viktig aspekt eftersom de kan se flera 

hälsovinster med att vara fysiskt aktiv. Tidigare forskning bekräftar det och menar att fysisk 

aktiv bidrar till en förbättrad hälsobild och en hälsosam livsstil. (Emerson 2005; Bazzano et 

al. 2009; Pett et al. 2013; Elinder et al. 2010; Llewellyn, McConell & Ferronato 2003) Enligt 

Skolinspektionen (2010) är bilden på ämnet idrott och hälsa fortfarande ett praktiskt ämne, 

både hos lärare och elever, där målet är att röra på sig. Lärarna berättar att de lägger mer 

fokus på fysisk aktivitet i undervisningen eftersom det är konkret och tydligt. De intervjuade 

lärarna ser hälsa som diffust och därför svårare att praktisera. Studien synliggör bristen på 

helhetsperspektiv hos lärarna i undervisningen gällande ämnet idrott och hälsa. Ett stort fokus 

på fysisk aktivitet skapar minskat utrymme för kunskap om hälsa och välbefinnande. 

 

Samtliga intervjuade lärare benämner arbetet med hälsa som framtidsförberedande för 

elevernas självständighet inför framtiden. Lärarna vill skapa goda förutsättningar för ett 

hälsosamt vuxenliv, vilket kan förknippas med scaffoldning. Scaffolding innebär att eleven 

får stöd av den kunnige läraren till en början för att sedan successivt avta och tillslut upphöra 

helt (Säljö 2010, s. 192) Lärarna arbetar med att hitta aktiviteter till eleverna som de kan 

utöva även efter avslutade studier. Skolan arbetar med att skapa kontakter med bland annat 

föreningar för att generera alternativ till aktivitet för eleverna. På gymnasiesärskolan där de 

intervjuade lärarna arbetar använder man sig av ett häfte med alternativ till aktivitet. Sayers-

Menear och Shapiro (2004) menar att arbetet med att informera om olika föreningar är ett sätt 

att främja fysisk aktivitet för elever med funktionsnedsättning. Enligt Skolverket (2013) ska 

hälsoundervisningen bidra till att intresse och nyfikenhet väcks inför nya aktiviteter samt 

skapa vilja och lust till fysisk aktivitet både under skoltid och utanför. Ytterligare ett sätt på 

scaffolding är arbetet med att få eleverna att känna sig trygga och bekväma med aktiviteter 

utanför skoltid. Exempelvis får eleverna på gymnasiesärskolan i denna studie skapa sitt eget 

träningsprogram med stöd av lärare. Inom scaffolding anses samspelet vara en viktig del för 

lärande inom det sociokulturella perspektivet. Det är därför av stor vikt att läraren har 

förmåga att läsa av relationen mellan elevernas utvecklingszon och en viss färdighet. 

Kommunikation och interaktion är det sociokulturella perspektivets nycklar för att möjliggöra 

utveckling och lärande. Vidare är kunskap något vi deltar i och inte något som överförs. 

(Säljö 2010, s. 192-193, 195) 
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För personer med utvecklingsstörning ser inlärning olika ut, varje elev är unik och har olika 

svagheter och styrkor. Enligt forskning är inlärningssättet den mest betydande faktorn för 

utvecklingen och framförallt användandet av olika stöd i en anpassad miljö. (Jakobsson & 

Nilsson 2011, s. 145 f.) Lärarna använder sig av pedagogiska verktyg så som egenskapat 

material, bildstöd och film för att tydliggöra för eleverna. Lärarna använder sig av materiella 

verktyg för att eleverna i hög grad ska få möjlighet till lärande. Verktygen ska ge eleverna en 

tydlig beskrivning om uppgiften och på vilket sätt den bör genomföras på. Jakobsson och 

Nilsson (2011, s. 145f) menar att variationer av stöd i en anpassad miljö har gett bättre 

resultat än de som använt sig av lite variation. I denna studie framkommer det även att det 

kulturella redskapen används som ett sätt att kommunicera på. Vidare menar Säljö (2014) att 

språket gör det möjligt för människan att kodifiera verkligheten och på så sätt agera inom 

olika sociala praktiker. De kulturella redskapen kan därmed bidrar till elevernas tänkande och 

kommunikation, för att förstå och analysera den värld de lever i. (Säljö 2014, s. 90; Säljö 

2010, s. 185) 

 

Gymnasiesärskolan riktar sig till elever med utvecklingsstörning där utbildningen ska vara 

anpassad utifrån varje elevs förutsättningar (Statens offentliga utredningar 2011, s. 151). Att 

anpassa undervisningen efter varje elev på gymnasiesärskolan är något som de intervjuade 

lårarna ser som svårt. De beskriver svårigheten med att hitta anpassat material eftersom 

materialet med rätt kunskapsnivå ofta blir för barnsligt. Vidare beskriver lärarna även arbetet 

som ett detektivjobb för att ta reda på vad som behövs utvecklas hos varje elev. Enligt Säljö 

(2010, s. 192) handlar det om att hitta rätt proximala utvecklingszon, vilket även han menar 

kan vara svårt. Lärarna redogör för viktiga faktorer som möjliggör det individanpassat arbete, 

bland annat att hög grad av personella resurser, små elevgrupper, tid etc. Lärarna vittnar om 

det krävs mycket tid att lära sig vilken kunskapsnivå eleverna ligger på.  

 

För majoriteten av de intervjuade lärarna är arbetet med sociala relationer en framgångsfaktor 

för att lyckas med undervisningen. Lärarna menar att man måste lära känna eleverna och utgå 

från deras behov och förutsättningar. Vidare berättar lärarna att flertalet elever på 

gymnasiesärskolan saknar talförmåga, vilket skapar utmaningar med att nå fram i 

kommunikationen till dessa elever. Exempelvis beskriver en av lärarna att denne ofta tar dessa 

elever i handen när de pratar för att få kontakt och för att deras blickar ska mötas. Vygotskij 

menar att de sociala samspelet har en betydande inverkan på barnets lärande och utveckling. 

Vidare anser han att människan är en social varelse och som redan från födseln vill integrera 
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med människor i sin omgivning. (Gindis 1999) Lärarna i denna studie bekräftar ovanstående 

och menar att det sociala samspelet inte får förbises bara för att eleverna inte själva 

kommunicerar via tal i ett socialt sammanhang. De menar att ingen kan veta vad som händer 

när elever exempelvis sitter vid ett bord i kafeterian och umgås. Lärarna i studien anser att de 

i sin yrkesroll alltid måste se möjligheter, vilket går att sammankoppla med Vygotskij. Han 

menar att det är viktigt att se de starka sidorna och inte låta de svaga sidorna hamna i fokus. 

För en elev med funktionsnedsättning blir det endast ett problem om funktionsnedsättningen 

hamnar i fokus. Lärarna ser arbetet med dessa elever som betydelsefullt och något som de 

hela tiden måste arbetas med. För att kunna skapa kontakt med eleverna är det 

relationsskapande arbetet viktigt eftersom eftersom varje lärare endast träffar sina tre till fyra 

gånger i veckan. Att fokusera på kunskaper, förmågor och kvaliteter hos elever förespråkar 

även Quennerstedt för att bidra till en hälsoutveckling hos eleverna. Han menar att 

undervisningen i idrott och hälsa bör genomsyras av ett salutogent synsätt på hälsa där 

bredare aspekter kring hälsa inkluderas. (Quennerstedt 2007) 

 

4.1 Metoddiskussion 

Studiens metod valdes med noggrannhet efter studiens syfte och teoretiska ramverk. Det 

fanns en medvetenhet redan innan om de fallgropar som en kvalitativ studie kan innebära, 

men trots det upplever jag att en kvalitativ metod lämpade sig bäst för studien. Eftersom 

studien är en tvärsnittsstudie som genomförts vid ett visst tillfälle och en viss tidpunkt kan det 

påverkat resultatet. (Eljertsson 2012, s. 22) En kvalitativ studie är svår att återskapa och få 

samma resultat. Det handlar i mångt och mycket om att tolka svaren från de insamlade 

intervjuerna, därmed kan inte en hög extern reliabilitet bekräftas. Risken med en kvalitativ 

studie är därmed att de forskare som återupptar studien får fram samma resultat, men 

möjligtvis tolkar resultatet annorlunda. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136) 

 

Faktorer som möjligtvis kan ha påverkat resultatet är situationer som inträffat under 

intervjutillfällena. Under intervjun med Lärare B var det vid ett antal tillfällen kollegor som 

kom in i rummet, vilket kan ha påverkat hur Lärare B svarade på frågorna. Vid 

intervjutillfället med Lärare F satt vi i ett öppet rum med både elever, lärare och assistenter i 

närheten, eftersom Lärare F ville vara nära till hands om något skulle hända. Jag känner till 

flera av lärarna sedan innan och har mött dem under min VFU, det upplever jag skapade goda 

relationer med lärarna under intervjutillfällena. Vidare upplevde jag även att gynnade 
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intervjun och jag därmed fick större förtroende och öppenhet från de intervjuade lärarna. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 259) 

 

4.2 Slutsats 

Resultatet av studien visar att det finns en komplexitet med att undervisa i hälsa inom ämnet 

idrott och hälsa på en gymnasiesärskolan. Majoriteten av lärarna i denna studie anser att hälsa 

är abstrakt och diffust både för dem och för eleverna. Framförallt upplever lärarna att eleverna 

har svårt att tänka långsiktigt och lättare med det som händer här och nu. För att öka 

förståelsen arbetar lärarna med pedagogiska verktyg som förenklar och förtydligar för 

eleverna. Hälsocirkeln är ett hjälpmedel som används för att förtydliga vad hälsa är. Modellen 

hälsocirkeln delar in hälsa i social hälsa, fysisk hälsa, återhämtning och kost för att eleverna 

ska få en tydligare bild av vad hälsa innefattar.  

 

Det framkommer i studien att lärarna framförallt använder sig av fysisk aktivitet vid 

undervisning av hälsa i ämnet idrott och hälsa. Något som leder till upprätthållandet av hälsa 

istället för utbildning inom hälsa. Flera av lärarna tror inte på att enbart ha teoretiska lektioner 

och anser att den fysiska aktiviteten bör främjas eftersom den bidrar till många hälsovinster. 

Lärarna menar även att de relationsskapande arbetet bör prioriteras eftersom eleverna på 

gymnasiesärskolan har olika begränsningar. Arbetet är viktigt för att lyckas med en 

individanpassad undervisning.  

 

En del av arbetet med hälsa handlar om att förbereda eleverna för framtiden. Därav arbetar 

lärarna med att hitta fritidsintressen för eleverna som de kan deltaga i efter avslutade studier. 

Målet med arbetet menar lärarna är att eleverna ska känna sig trygga och bekväma att utföra 

olika fysiska aktiviteter. 

 

4.3 Vidare forskning 

Forskning gällande ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning inom ämnet idrott 

och hälsa är överlag begränsad. Därav är det önskvärt att forskning inom området utvecklas. 

Förutom lärarnas upplevelse, vilket är utgångspunkten i denna uppsats anser jag att det skulle 

vara intressant att tillämpa elevperspektivet. Läroplansteorin kan tillämpas för att få en bättre 

inblick i vilka delar av undervisningen som lärarna anser som problematiska och svåra att 
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tillämpa. Vidare hade observationer i kombination med intervjuer tillfört bättre förståelse för 

hur undervisningen gått till. Något som kan leda till insikt i hur undervisningen kan revideras 

för att gynna elever på en gymnasiesärskola.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  
 
Syftet med studien är att undersöka lärarnas arbete med hälsa i skolämnet idrott och hälsa på 

en gymnasiesärskola. För att uppnå studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

• På vilka sätt arbetar lärare med hälsa inom ramen för ämnet idrott och hälsa på en 

gymnasiesärskola? 

• Vilka perspektiv på hälsa framkommer? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Hälsa, Health, Healthy lifestyle, Hälsa och utvecklingsstörning, Developmental disabilities, 
physical education, Fysisk aktivitet, funktionsnedsättning, idrott, särskola, Funktionshinder, 
adult and intellectual disabilities, Vygotsky, Physical activity, owerweight and intellectual 
disability, Helath care  
 

 
Var har du sökt? 
GIH:s biblotekskatalog 
Ebsco 
Discovery 
Diva 
Google Scholar 
Google 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: hälsa, funktionshinder, funktionsnedsättning, forskningsmetoder 
Ebsco: Hälsa och utvecklingsstörning, McCuaig salutogenic,Physical education and social 
support and health education 
Discovery: Physical education, health, intellectual disabilities,  
Google scholar: fysisk aktivitet och funktionsnedsättning,  
Diva: Idrott och särskola 
 
 

 
Kommentarer 
Materialet som jag hittat har varit bra. Majoriteten av de studier som jag använt mig av har 
jag hittat då de har refererats till dem i studier som jag har hittat i databaser. Min 
handledare har även rekommenderat några titlar.  



 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

 

• Presentation av studien: Syftet med studien är att undersöka hur du som idrottslärare 
på en gymnasiesärskola undervisar i hälsa inom ämnet idrott och hälsa. 

• Samtyckeskrav – du bestämmer helt över din medverkan i studien 
• Frivilligt deltagande – du som deltagare får avbryta när du vill 
• Tystnadsplikt 
• Intervjumaterialet hanteras konfidentiellt – inga personuppgifter kommer uppges 

 

Bakgrund 

- Vad har du för utbildning? 
- Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 
- Hur länge har du arbetat på gymnasiesärskola? 
- Kan du berätta lite om dina erfarenheter generellt av att arbeta på denna skola? 

o Vad har du att jämföra med? 
 

Syn på hälsa 

- Vad är hälsa för dig? Hälsobegreppet? 
- Vilken syn på hälsa vill du förmedla till eleverna? 
- Finns det någon hälsofråga som du tycker är viktigare än någon annan? 
- Hur upplever du att eleverna ser på ämnet idrott och hälsa? 

 

Undervisning 

- Hur kan din hälsoundervisning på särskolan se ut? 
o Kan du ge exempel på metoder? 
o Hur ser lärandet ut? 

- Använder du några hjälpmedel/läromedel? 
- Vilka svårigheter ser du med att undervisa i hälsa? 
- Vilka möjligheter ser du med att undervisa i hälsa? 

 

Läroplanen 

- Skolans uppdrag är att främja elevers hälsa, hur arbetar du kring det? 
o Utveckla kunskaper om förutsättningar för en god hälsa 

 

Avslut 

- Vad vill du att eleverna ska få med sig från din undervisning i hälsa? 
 

 

Tack för din medverkan! 

 


