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Abstract 
The objective of this study was to get knowledge about teaching health in special schools 

through an investigation on how four teachers in physical education describe their teaching in 

health. To find out how the teachers describe their teaching the qualitative research interview 

method was used. On the basis of this study interviews with four teachers, teaching in 

physical education, was conducted. The result was analyzed using the perspective of KASAM 

(sense of coherence) by Antonovsky (2005) which showed a comprehensive view on the 

teachers concept of health. To mediate the health curriculum content to the students among 

others visualization and student interests were used as methods. The result showed 

furthermore that some teachers´ varied the lesson content a lot and that some teachers 

repeated a lot. Linked to the curriculums central content for special schools the result shows 

that the teachers´ lesson content only partly is included. Some parts of the central content of 

the curriculum are not included at all. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att få kunskap om hälsoundervisning i grundsärskolan genom att 

undersöka hur fyra lärare i idrott och hälsa beskriver sin hälsoundervisning. För att ta reda på 

hur lärarna beskriver sin undervisning användes den kvalitativa intervjun som metod. 

Studiens underlag bygger på intervjuer av fyra lärare som undervisar i idrott och hälsa i 

grundsärskolan. Studiens teoretiska utgångspunkt är Antonovskys (2005) KASAM (Känsla 

Av Sammanhang). Resultatet visade att lärarna har en helhetssyn på begreppet hälsa. För att 

förmedla läroplanens hälsoinnehåll till eleverna användes bland annat elevernas intresse och 

visualisering som metoder. Resultatet visade vidare att vissa av lärarna varierar 

lektionsinnehållet medan andra upprepar mycket. Kopplat till det centrala innehållet i läroplan 

för grundsärskolan (Skolverket, 2011) visar resultatet att det centrala innehållet i kursplanen 

tas upp i lärarnas lektionsinnehåll men bara delvis. Vissa delar i kursplanens centrala innehåll 

(Skolverket, 2011) finns inte med i lärarnas innehåll överhuvudtaget. 
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1. Inledning 
Hälsa för befolkningen i dagens samhälle är en viktig ingrediens för att vi ska må bra både 

fysiskt och psykiskt. Vi tränar och unnar oss avkoppling som aldrig förr för att kunna mäkta 

med dagens digitala informationssamhälle. Men har alla samma möjligheter i samhället? Inte 

om du frågar mig men inte heller om du söker svar i forskningen. I Umb-Carlssons (2008) 

rapport Studier om hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning, går det att läsa 

om bland annat en betydande övervikt hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, 

men också en procentuellt stor andel med psykiska problem. Hälsoläget hos elever med 

intellektuell funktionsnedsättning är helt enkelt dåligt.  

Skolor är det ställe där samhället möter alla barn och därför är det viktigt att undervisningen 

är bra för alla barn. I skolan läggs grunderna för bildning vilket senare i livet hjälper personer 

att göra medvetna val. Många parametrar ligger till grund för att en persons skolutbildning 

blir bra och lyckosam, men en av de viktigaste är ens möjlighet att få ta del av undervisning 

på ett sådant vis att personen kan tillägna sig kunskap oavsett funktionshinder. Här vilar en 

stor del på läraren och hens undervisningssätt om eleven ska lyckas befästa sina kunskaper 

och på så sätt kunna tillskansa sig ny kunskap genom livet. Detta gäller givetvis också för 

undervisning i hälsa.  

Enligt svensk läroplan och kursplan för alla skolformer (Skolverket, 2011) ska elever få 

undervisning i hälsa. Jag anser att hälsoundervisningen för elever med intellektuella 

funktionshinder är viktig.  

Den försämrade hälsan hos barn med intellektuella funktionsnedsättningar och vikten av att 

alla barn i Sverige får undervisning i hälsa är anledningen till min studie där jag vill 

undersöka hur lärarna undervisar elever i särskolan i delämnet hälsa. I studien kommer jag att 

beskriva hur fyra lärare i idrott och hälsa undervisar i ämnet hälsa för elever i grundsärskolans 

högstadium.  

Som teoretisk utgångspunkt i mitt arbete har jag KASAM (Känsla Av Sammanhang), vilket är 

en teori som Aaron Antonovsky lanserade i slutet av 70-talet. Antonovsky (2005) talar om 

hälsa i tre ordalag; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Enkelt förklarat står 

begripligheten för just att ha de inneboende kunskaperna att göra sin omgivning och de yttre 

stimuli man utsätts för begripliga för sig själv. Hanterbarheten ses som de resurser som både 

finns inom en själv men också utanför en själv som man kan använda för få hjälp. Det sista, 

meningsfullheten, är som en motivation, alltså att man ser att det är värt att lägga ner tid på. 

Exempel på detta kan vara delaktighet i någon form av idrottsaktivitet där man anser det 

viktigt att delta. Alla dessa komponeter behövs för att vi som personer ska kunna möta de 

olika svårigheter som finns och se dem som möjligheter och erfarenheter istället för hinder 

och problem.  

Med ett övergripande ansvar som pedagogisk ledare både för elever och för personal ser jag 

mitt examensarbete som en nyckel till att utveckla hälsan bland mina elever. Jag hoppas få 

nya praktiska redskap att använda i min egen undervisning. I och med mitt examensarbete ser 

jag nya möjligheter att få in hälsan som en naturlig del i veckans arbete utöver de 

schemalagda lektionerna i idrott och hälsa.  
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hälsoundervisning i grundsärskolan genom att 

undersöka hur fyra lärare i idrott och hälsa beskriver sin hälsoundervisning i grundsärskolan. 

2.1Frågeställningar 
 Hur beskriver läraren sin undervisning i hälsa? 

 Vilket innehåll beskriver lärarna att de tar upp i sin undervisning i hälsa? 

 Vad i lärarnas undervisningsinnehåll kan kopplas till grundsärskolans centrala innehåll 

i hälsa? 

 

 

3. Bakgrund 
I denna del kommer en kort beskrivning av vad särskolan är, dels en beskrivning av skolans 

olika styrdokument som alla lärare i grundsärskolan måste förhålla sig till och följa. Fokus 

kommer att vara på de delar i styrdokumenten som kan härledas till hälsa.  

Dessutom kommer en beskrivning av hälsoläget för barn och vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning i Sverige. 

 

3.1 Grundsärskola  
Särskolan är en skolform för elever med intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms 

ha svårt att klara av kunskapsmålen i grundskolan. Eleverna studerar därför efter en särskild 

kursplan och får undervisning anpassat efter deras förutsättningar. Särskolan och dess 

kursplan delas upp i ämnen och ämnesområden. Elever som läser efter ämnen läser precis 

samma ämnen som alla andra elever i grundskolan. Elever som läser efter ämnesområden 

läser efter sina förutsättningar följande ämnesområden: estetik, kommunikation, motorik, 

verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter (Skolverket, 2016). 

 

3.1.1 Styrdokument för grundsärskolan 
Lärare som undervisar i särskolan har ett antal styrdokument att förhålla sig till när de 

planerar och genomför sin undervisning.  

 

3.1.2 Hälsa i läroplanen för grundsärskolan  
Den samlade läroplanens värdegrund och uppdrag och övergripande mål och riktlinjer är 

fastställda av regeringen (Skolverket, 2011). Den ligger till grund för den undervisning som 

bedrivs i grundskolan, gymnasieskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan. Den 

läroplan som gäller för grundsärskolan i dag kom 2011 (Skolverket, 2011). Läroplanen är 

indelad i skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner.  

Läroplanen är utformad för att säkerställa alla elevers rätt att få tillgång till en likvärdig 

utbildning. I läroplanen för grundsärskolan och dess värdegrund (Skolverket, 2011) beskrivs 
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hur alla elever i skolan har rätt till en likvärdig utbildning och att den ska anpassas utifrån den 

enskilde elevens förutsättningar och behov. I skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 

2011) står det dessutom att skolan ska ta särskilt ansvar för de elever som kan ha svårt att nå 

målen. Denna mening pekar direkt mot elever i särskolan och att de särskilt ska få 

undervisning utformat på det sätt de behöver efter sina behov.  

I läroplanens övergripande mål och riktlinjer står det vilka kunskaper i hälsa som eleven ska 

ha utvecklat innan tiden i grundsärskolan är slut. Kunskaperna ska innefatta elevens förståelse 

för och vikten av sin egen hälsa och dess betydelse för miljön och samhället i stort 

(Skolverket, 2011). 

3.1.3 Kursplanen 
Kursplanen och dess kunskapskrav är fastställda av Skolverket (Skolverket, 2011). I 

kursplanen beskrivs syftet med ämnet och dess centrala innehåll det vill säga vilka riktlinjer 

läraren ska förhålla sig till så att eleven uppnår kunskapskraven i varje ämne. 

I det centrala innehållet för ämnet idrott och hälsa beskrivs hälsa och livsstil. Där beskrivs sex 

punkter som läraren ska använda som riktlinjer i sin hälsoundervisning (Skolverket, 2011).  

 Att sätta upp mål för välbefinnande, till exempel förbättring av konditionen. Samband 

mellan hälsa, rörelse, kost och hygien. 

 Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, 

till exempel av kön. 

 Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, 

kroppsuppfattning och självbild. 

 Kroppsideal inom idrotten och samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler 

som reglerar detta. 

 Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, 

till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.  

 Första hjälpen och hjärt-lungräddning. 

 

3.2 Hälsa för barn i särskolan 
Redan 1946 definierade WHO (Världshälsoorganisationen) hälsa som: ”Ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och 

funktionsnedsättning” (WHO, 1946). Den definitionen används fortfarande. Även 

Socialstyrelsen i Sverige använder sig av den definitionen.  

Detta avsnitt kommer att visa att personer i grundsärskolan har en sämre hälsa än övriga 

befolkningen både inom och utanför Sveriges gränser. I de studier som har ordet 

utvecklingsstörning med i sin titel har ordet lämnats orört men i själva beskrivningsdelen 

kommer fortsättningsvis ordet intellektuell funktionsnedsättning användas då detta är en mer 

vedertagen benämning för personer i grundsärskolan. 

 

3.2.1 Hälsoläget för barn med intellektuell funktionsnedsättning 
Det finns en rad av studier gjorda på hälsoläget bland barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. Dessa studier kommer fram till i princip samma slutsats, att barn med 
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intellektuell funktionsnedsättning har sämre fysisk som psykisk hälsa jämfört med barn utan 

funktionshinder. Såväl internationella som svenska studier tyder på det.  

Statens folkhälsoinstitut har gjort en genomgång av vetenskaplig litteratur om hälsa hos 

personer med intellektuell funktionsnedsättning (Umb-Carlsson, 2008). Litteraturen och 

studierna som sammanställdes var delvis från internationell litteratur, men den största delen 

var från Sverige. I en av dessa svenska studier, där data hämtats från hälsoundersökningar och 

medicinska journaler på 82 personer visade resultatet att nästan hälften av personerna hade 

övervikt och nästan en tiondel undervikt sett utifrån mätverktyget BMI (Body Mass Index). 

Studien visade också att jämfört med övriga befolkningen motionerar personer med 

intellektuellt funktionsnedsättning mycket mindre.  

Dessutom visar Umb-Carlssons studie att ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar 

har ett bristande socialt nätverk och de flesta saknar en vän. ( Umb-Carlsson, 2008). 

Även internationella studier visar på samma resultat när det gäller fysisk hälsa. Mikulovic, 

Marcellini, A., Comte, R., Duchateau, G., Vanhelst, J., Fardy, P. S., Bui-Xuan, G. (2010) 

studie visar en utbredd övervikt hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Personerna i studien motionerade väldigt lite och även om de visserligen hade hälsosamma 

matrutiner var det deras ohälsosamma mellanmål och alldeles för mycket stillasittande som 

orsakade övervikten.  

En huvudorsak till det dåliga hälsoläget är att barn och ungdomar med intellektuella 

funktionsnedsättningar rör sig betydligt mindre än andra ungdomar. Blomdahls & Elofssons 

(2011) kvantitativa studie grundad på enkätsvar från 543 ungdomar från särskolor runt om i 

Sverige visar att ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning motionerar mindre än 

ungdomar utan intellektuellt funktionshinder. Mer än hälften av alla ungdomar i högstadiet 

som går i särskolan är inaktiva jämfört med 30 procent av övriga elever i högstadiet.  

Andra studier stöder Blomdahls och Elofssons (2011) resultat. Lengheden, Elofsson & 

Blomdahls (2015) kvantitativa studie, som bland annat utgår från enkätsvar från 239 

ungdomar i högstadiets grundsärskola, visar även den att respondenterna motionerar i mindre 

utsträckning i jämförelse med ungdomar i övriga skolan.  

Blomdahl och Elofssons (2011) resonerar i sin studie kring orsaker till stillasittandet. Elever i 

särskolan har oftast en långsammare inlärningstakt och sämre förmåga till förståelse, vilket 

leder till en större svårighet att planera sin fysiska aktivitet i jämfört med elever utan 

intellektuell funktionsnedsättning. Dessa svårigheter kan enligt Blomdahl och Elofsson (2011) 

ge sämre tillgång till idrotter inom riksidrottsförbundet (RF) regi, övrig organiserad 

motionsverksamhet såsom verksamhet inom studieförbundet och egen motion. Enligt 

Blomdahl och Elofsson (2011) kan detta vara anledningar till att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning är mindre aktiva än andra.  

Blomdahl och Elofssons (2011) visar vidare att eleverna i särskolan har färre förebilder vad 

gäller motion då de oftare tillhör en lägre socio-ekonomisk grupp där vuxna är mindre aktiva 

än vuxna i högre socio-ekonomiska grupper. Studien visar också att spontanidrott är mer 

sällsynt hos elever i särskolan. Detta beror enligt forskarna på att de bor längre bort från sina 

klasskamrater jämfört med andra elever (Blomdahl & Elofsson, 2011). Bergström och 

Hagströmer (2010) vars rapport undersökte hur personer med bland annat intellektuell 

funktionsnedsättning kan förbättra sin hälsa visade resultat i likhet med Blomdahl och 

Elofssons (2011) studie. Bergström och Hagströmers (2014) visade att orsaker till mindre 
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fysisk aktivitet är längre avstånd till aktiviteter och ett mindre utbud av fritidsaktiviteter men 

också trötthet och okunskap.  

Internationella studier om personer med intellektuell funktionsnedsättning och fysisk aktivitet 

visar liknande resultat som studierna från Sverige. I en enkätundersökning från Taiwans 

hälsodepartement (Lin, J-D., Lin, P-Y., Lin, L-P., Chang, Y-Y., Wu, S-R., & Wu, J-L, 2009) 

erhölls information ifrån 351vårdnadshavare till personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Studien undersökte förutom typ och grad av intellektuell 

funktionsnedsättning även fysisk aktivitet, utbredning, preferens och frekvens. Data 

analyserades via ett statistikprogram för samhälle och hälsovetenskap och ett kallat chi-square 

test som ger svar om två variabler exempelvis kön och fysisk aktivitet korrelerar. 

Resultaten visade liksom Blomdahl och Elofssons (2011) studie att endast 30 procent av 

personerna med intellektuell funktionsnedsättning var fysiskt aktiva och endast 8 procent av 

dessa var så aktiva att de nådde Taiwans statligt uppställda mål. Studien visade också att 

personer som hade en mer positiv syn på fysisk aktivitet visade på en ökad chans att vara 

fysisk aktiv jämfört med de som hade en negativ syn på fysisk aktivitet. (Lin, J-D, et al., 

2009). 

Ett alltför stillasittande liv kan också påverka livskvaliten. En jämförelsestudie gjordes hur 

fysisk aktivitet och livskvalitet påverkar varandra hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Studien var en intervjustudie med personer i ett speciellt 

utvecklingsprogram i en amerikansk kommun. Intervjuerna utfördes av två personer för att få 

en mer noggrann och övergripande syn på svaren. Resultatet visade att de som är fysiskt 

aktiva kände en större samhörighet och nöjdhet med övriga samhället än de som var inaktiva 

(Blick, Saad, Goreczny, Roman & Hunter-Sorensen, 2014). 

Bergström och Hagströmer (2010) visar i sin rapport att fysisk aktivitet i form av löpning och 

styrketräning ger positiva effekter på hälsan hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Vidare visar rapporten att utbildning som egen företeelse inte ökar den 

fysiska aktiviteten men däremot tillsammans med träning. Endast utbildning i hälsa ger dock 

personer med intellektuell funktionsnedsättning en ökad psykisk hälsa. Vidare visar deras 

rapport att betydelsefulla sociala kontakter, skolan, kunskap och tron på sin egen förmåga är 

viktigt om personen ska kunna öka sin fysiska aktivitet (Bergström & Hagströmer, 2010). 

Bergström (2014) visar i sin studie att om personer med intellektuell funktionsnedsättning ska 

kunna ändra sina levnadsvanor krävs individuell stödjande undervisning som går utanför 

själva lärsituationen, exempelvis i matsalen.  

Sammanfattningsvis kan man i de vetenskapliga artiklar, rapporter och studier som studien 

refererat till, se tydliga faktorer som bidrar till hälsa respektive ohälsa. Generellt visar 

resultaten att ekonomiska resurser har betydelse. Ju bättre socio-ekonomisk tillhörighet desto 

bättre hälsa. Fysisk motion, både som spontanidrott och föreningsidrott är viktigt, förebilder, 

närheten geografiskt till motionsaktiviteten, utbudet av aktiviteter och kunskap. 

4. Forskningsöversikt 
I följande avsnitt kommer först en redogörelse för den mycket begränsade forskning som 

finns på området undervisning av barn med intellektuell funktionsnedsättning i idrott och 

hälsa. Eftersom denna forskning är väldig begränsad redogörs också för några studier som har 

undersökt hur lärare generellt sett beskriver sin undervisning i grundsärskolan. Utöver dessa 
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studier beskrivs ett antal studier gjorda på avancerad nivå men som inte är peer reviewed, för 

att ytterligare tydliggöra den begränsade forskningen på ämnet. Dessa studier kopplas inte till 

vare sig analys, diskussion eller slutsats i denna studie. 

 

4.1 Undervisning i idrott och hälsa 
Kontu och Pirtimaa (2009) har gjort en kvantitativ studie där sammanlagt 93 speciallärare 

som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning från 66 olika skolor i Finland 

svarat på en enkätundersökning om vilka metoder de använder i sin undervisning. Efter att ha 

organiserat alla 393 olika utlåtanden fick Kontu fram 150 olika kategorier att göra sin analys 

ifrån. Analysens resultat visade att nästan hälften av alla lärare i sin idrottsundervisning 

använde sig av Sherbourne Developmental Movement System.  

Metoden bygger på att eleverna får träna sin medvetenhet och sig själv, sin egen kropp och 

personer i deras närhet. Metoden utgår ifrån fyra övningar. Övningarna ska leda till ökad 

medvetenhet om sig själv och sin egen kropp, till att bygga självförtroende och till en 

trygghetskänsla i den egna miljön. Vidare ska eleven tränas i att knyta kontakter med andra 

både enskilt och i grupp samt att öva på spontanitet, kreativitet och frihet i form av kreativa 

övningar. Metoden fokuserar på vikten av att stimulera emotionell, social och kognitiv 

utveckling hos barn då de behöver detta för att känna sig hemma i sin egen kropp och kunna 

skapa relationer (Wieczorek & Kuriata, 2014). 

Övriga speciallärare som ingick i studien, vilka inte undervisade i idrott, använde en 

individuellt baserat metod, kallat Knill. Denna baseras på upprepade, intensiva repetitioner 

tillsammans med musik. Mer än hälften av denna grupp lärare använde Knill. (Kontu & 

Pirtimaa, 2009).  

Andra metoder som hamnade högt upp på listan var olika typer av sensoriska övningar, som 

40 procent av lärarna använde sig av. 21 procent använde sig av strukturerade 

undervisningsmetoder som bland annat TEACCH. Metoden används ofta vid undervisning av 

elever med diagnosen autism, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Metoden 

innebär bland annat att läraren minskar distraktioner i elevens miljö, ett förtydligande 

arbetssätt via exempelvis bildschema för eleven och individuella och tydliga uppgifter där 

eleven ska veta vad som ska göras och hur länge detta ska göras (Mesibov & Shea, 2010). 

Ytterligare visualiseringsmetoder beskrev sig 13 procent av lärarna använda.  

Något Kontu och Pirtimaa (2009) ansåg sakna i lärarnas svar angående undervisningsmetoder 

var det funktionella lärandet, det vill säga att undervisningen sker utanför den vanliga 

lärmiljön, alltså ute i det verkliga livet, i samhället (Kontu & Pirtimaa, 2009). 

McKenzie och Cohen (2006) har gjort en tvådelad studie där den första delen mätte elevers 

fysiska aktivitet både under strukturerade (lärarledda) lektioner och ostrukturerade (icke 

lärarledda) fritidsaktiviteter. Den andra delen mätte om ett innovativa elektroniskt spel (J-mat) 

hade inverkan på elevers aktivitetsnivå i skolan.  

Metoden som användes var The System for Observing Play and Recreation in Comminuty 

(SOPRAC) vilket är ett kontroll- och mätsystem som baseras på tidtagning. Tidtagningen sker 

vid olika tillfällen där individer kontrolleras och skannas av under en viss tid, på sedan innan 

förutbestämda platser i utemiljöer. Instrumentet möjliggör mätning av fysiska aktivitetsnivåer 

och jämför dessa över tid och i skilda miljöer (McKenzie & Cohen, 2006). McKenzies första 
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observationsstudie gjordes på elever med funktionsnedsättning däribland intellektuell 

funktionsnedsättning i tio specialskolor i Hong Kong. 135 lektioner observerades och 

sammanlagt gjordes 1230 observationer. Under den fria leken gjordes 1169 observationer.  

Resultatet visade att eleverna var mer stillasittande under idrottslektionerna, närmare 50 

procent mer av tiden än när de hade fri lek på exempelvis raster. Eleverna var mer aktiva 

under raster och luncher än på lektioner, men de var än mer aktiva när de områden som 

observerades stod under uppsikt av en vuxen eller där aktiviteter var uppstyrda av en vuxen. 

Enligt forskarna gav detta indikationer på att elever är mer aktiva när de själva får bestämma, 

men att de också vill ha tryggheten av en vuxen och även att en vuxen styr upp leken eller 

spelet (McKenzie & Cohen, 2006). 

I del två av McKenzie och Cohens (2006) studie, där tre specialskolor var objekten för 

observationen, var syftet att observera om elevers fysiska aktivitet ökade om elektroniska spel 

blev tillgängliga. En av skolorna var en kontrollskola. Det elektroniska spel som placerades ut 

på de två utvalda skolorna kallas för J-mat. Det är ett spel där personen står på en matta och 

via sina benrörelser gör en resa runt, i detta fall, Hong Kong.  

Resultatet visade att även om personer hade högre aktivitetsnivå under själva spelet blev ändå 

elevernas totala aktivitetsnivå lägre än kontrollskolans. Detta berodde på att eleverna endast 

kunde spela en åt gången i fem minuter och alla andra kunde bara stå och titta på. Forskarna 

ansåg att om spel som detta ska öka den fysiska aktivitetsnivån måste fler köpas in eller att 

spelet placeras i en sluten miljö såsom en idrottslektion där spelet skulle vara en egen station 

bland många andra. Dock ansåg eleverna själva att spelet var kul (McKenzie & Cohen, 2006). 

Downs, Knowles, Fairclough, Heffernan, Whitehead, Halliwell och Boddy (2014) gjorde i 

England en studie för att mäta aktivitetsnivå under fria och styrda aktiviteter. 23 lärare, 

lärarassistenter, klasslärare, sportspecialister och idrottslärare ingick i studien. De fick vara 

med eleverna under olika aktiviteter och tider efter en guide (YPAP) som är ett program för 

elevers medverkan och tillgång till fysisk aktivitet. Respondenterna fick senare diskutera sina 

åsikter i fokusgrupper.  

Resultatet visade liksom McKenzie och Cohens (2006) studie att den fysiska aktiviteten var 

som störst när aktiviteten inte var styrd, exempelvis inte innehöll några givna regler utan att 

ett smörgåsbord av aktiviteter erbjöds till eleverna. Respondenterna tryckte på vikten av att 

aktiviteterna skulle vara många och valfria även under lektionerna i idrott för att eleverna 

skulle öka sin aktivitet och med den, motoriken och glädjen vilket var respondenternas syfte.  

Deltagarna berättade också att de själva skulle vara motivationspersoner, vilket innebär att de 

själva måste vara aktiva samt säga till vad eleverna ska göra på raster för att öka deras fysiska 

aktivitet.  

Fokusgruppen menade att den ökade aktiviteten under icke lärarledda lektioner utmanade 

eleverna i deras kunnande och gav dem känslan av oberoende. Vidare visade studien att 

eleverna visade låg förståelse vad gällde vikten av fysisk aktivitet och dess fördelar för hälsa 

(McKenzie & Cohen, 2006). 

 

4.2 Undervisning i särskolan 
Bloms studie (2002) är en delstudie gjord på intervjuer av nio lärares berättelser om vad deras 

mål med undervisningen är och hur de undervisar elever i särskolan. Lärarna undervisar i 

särskolan, i samundervisningsgrupp eller i klasser med integrerade särskoleelever. Den 
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gemensamma nämnaren hos lärarna är att de alla undervisar i en liten undervisningsgrupp. 

Eleverna i de olika undervisningsgrupperna är alla åldersblandade förutom i en.  

Blom (2002) kunde utifrån det lärarna berättade kategorisera undervisningen i fyra områden: 

förberedelse, tid, individualisering och konkreta och flexibla metoder. Förberedelsen bestod 

av att lärarna alltid såg till att på olika sätt visa eleven vad som skulle komma att hända under 

den aktuella dagen, veckan eller vid olika förflyttningar. Förberedelsen och i den, tydligheten 

för eleven, såg lärarna som en viktig trygghetsaspekt (Blom, 2002).  

Tidsaspekten, eller tidstillgången, var enligt lärarna väldigt god. Enligt lärarna är det tiden 

som är den stora skillnaden jämfört med att undervisa i grundskolan. Den stora tillgången på 

tid gav lärarna möjlighet att i lugn undervisningstakt kontrollera att eleverna alltid förstod sin 

arbetsuppgift. Lärarna kunde hela tiden kolla av med eleverna att de hade förstått och lärarna 

hade kontinuerlig uppföljning för att försäkra sig om elevernas förståelse. Tiden gav också 

vissa lärare möjligheten att ge eleverna större spelrum vad gällde egna intressen vilket kunde 

utmynna i diskussioner som inte nödvändigtvis hörde till det aktuella ämnet i sig. (Blom, 

2002).  

Individualisering handlade om att försöka möta eleven på dennes nivå och anpassa 

uppgifterna därefter. Vid undervisning i grupp ser ändå lärarna undervisningen som 

individualiserad eftersom de ser till alla elevers egen förmåga och att alla elever förstår 

genomgången eller vad uppgiften ska gå ut på. Lärarna ansåg att det negativa med 

individualiseringen var att gruppkänslan uteblev eftersom den mesta undervisningen skedde 

enskilt vid elevens arbetsplats (Blom, 2002).   

Lärarnas beskrev sin undervisning som konkret och på en lägre abstraktionsnivå jämfört med 

undervisning i grundskolan. Det konkreta arbetssättet sas av lärarna ge eleverna större 

möjligheter att lyckas och på så sätt minimera risken att misslyckas. Lärarna ansåg också att 

arbeta konkret var ett led i att bygga elevernas självförtroende då eleverna lättare kunde ta till 

sig undervisningen och lyckas eftersom abstraktion kan vara svårt för elever i särskolan 

(Blom, 2002).  

Lärarna använde sig av olika metoder i sin undervisning. Det finns inte en enda metod utan 

man varierar och ser vad som fungerar på den aktuella eleven, eller som någon lärare sa- 

”något går”(Blom, 2002). Andra lärare provade många metoder på en gång eftersom det enligt 

alla lärarna inte finns någon färdig metod som fungerar på alla elever. 

Dock fanns det vissa metoder som var mer förekommande än andra. Visualiseringsmetoden 

var en, vilket både kunde inbegripa bild eller ordbildsscheman, men som hade som syfte att 

göra elevens verklighet mer förutsägbar och mindre kaosartad. En annan var att läraren 

använde sig av olika skrivna meddelanden till sina elever för att skapa nyfikenhet och 

läsintresse (Blom, 2002).  

Även Diana Berthén ( 2007) har undersökt hur undervisningen i särskolan ser ut. I sin 

avhandling beskriver hon vad det pedagogiska arbetet i särskolan består av och vilket lärande 

som möjliggörs. Berthens avhandling är gjord på två olika klasser i grundsärskolan, en klass 

vars elever läser efter kursplanen för ämnen och en klass vars elever läser efter kursplanen för 

ämnesområden. Den teoretiska utgångspunkten i avhandlingen är ur ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv, vilket innebär att forskaren beforskar hur verkligheten ser ut, i detta fall då två 

klasser i grundsärskolan. För att få helhetsdata inför resultatet använde Berthén (2007) sig av 

både observationer och intervjuer. 
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Berthén (2007) fann i sin studie att lärarna använde olika metoder i sin undervisning. Liksom 

i Bloms (2002) studie var visualisering och bildstöd en metod som lärarna använder. Lärarna 

använde även sina egna kroppar som visuellt stöd då läraren visar rörelser i olika rörelselekar. 

En annan metod var tydlighet. Lärarna upprepar instruktioner, talar med ett enkelt språk och 

med ett innehåll som är bekant för eleverna. Repetition används också i stor utsträckning i 

samma syfte.  

En tredje metod var struktur. Enligt lärarna hjälper strukturen eleverna lättare att veta vad som 

kommer att hända vilket ger förutsägbarhet och i sin tur trygghet åt eleverna. Båda lärarna ser 

samlingen som en central aktivitet där samma struktur ges varje dag för att inge trygghet hos 

eleverna.  

Ytterligare en metod var att arbeta med bemötande på olika sätt. Vid olika arbeten använder 

lärarna sig av positiv förstärkning. En lärare slösar med beröm för att öka elevens självkänsla 

och har en positiv och glad attityd för att locka eleverna. Båda lärarna är också överens om att 

eleverna alltid ska producerar någonting varje dag för att kunna ta hem och visa för sina 

föräldrar, just för självkänslans skull (Berthén, 2007).   

Jones och Lawson (2015) gjorde en kvalitativ studie med klassrumsobservationer med 

efterföljande semistrukturerade intervjuer för att undersöka hur lärare gör sina pedagogiska 

val i sin undervisning. Studien gjordes på skolor både i England och i Florida, USA. 

16 lektioner observerades med hjälp av ett klassrumsprotokoll. Protokollet användes för att 

samla in data som handlade om klassrumsmiljön och lärarens pedagogiska strategier som 

sedan skulle beskrivas i den efterföljande intervjun.  

Studien visade att lärarna använde repetition i grupp. Eleverna arbetade alla med olika 

uppgifter. Alla repeterade sina uppgifter ett par gånger för att sedan byta med varandra. 

Lärarna använde metoden för att eleverna skulle befästa kunskapen på djupet och inte bara 

lära sig ytlig utantillinlärning.  

Studiens resultat visade vidare att lärarna använde situationsanpassad inlärning när det gällde 

träning av sociala färdigheter, positiv förstärkning och trial & error metodik. Lärarna lyssnade 

också till elevernas önskemål och tolkade deras respons och kroppsspråk och använde på så 

sätt olika pedagogiska strategier på olika elever.  

 

4.3  Uppsatser på avancerad nivå 
Forskningen på området hälsa och barn med intellektuella funktionsnedsättningar är som 

tidigare nämnts ytterst begränsad. I Sverige har ingen större studie på området genomförts. Ett 

antal uppsatser på avancerad nivå (minst 15 poäng) har emellertid skrivits. Etjen och 

Brunngård (2013) har skrivit en uppsats ”Hälsoundervisning i praktiken”, som är en kvalitativ 

studie om hälsoundervisning i gymnasiesärskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Deras 

resultat visar att lärarna uppmuntrar, själva är aktiva och individanpassar övningar så att 

elever ska känna delaktighet och få självförtroende. Hälsoundervisningen sker genom fysisk 

aktivitet.  

Dessutom har Larsson och Tengström (2013) skrivit uppsatsen Idrottslärarens instruktioner, 

bemötande och feedback – En observationsstudie om idrottslärares arbete med elever i 

särskolan. Resultatet visar att lärarna framför allt var tydliga både verbalt och med 

kroppspråk, att de förtydligade instruktionerna och de gav positiv återkoppling.  
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En tredje studie på avancerad nivå är ”Det gäller ju att uppmuntra eleverna att titta över 

tröskeln”: En studie av den fysiska aktiviteten i idrott och hälsa på gymnasiesärskolan ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Uppsatsen är skriven av Bogren och Grinsfeldt (2013). Studien 

visar att eleverna upplevs som inaktiva jämfört med elever utan intellektuella 

funktionsnedsättningar. Lärarnas metoder är att de uppmuntrar eleverna, att de har tydlig 

struktur och tydliga och enkla instruktioner.  

 

5. Teoretisk utgångspunkt - KASAM 
I det här stycket kommer en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkt för denna studie, 

vilken är Aaron Antonovskys (2005) tankar om känsla av sammanhang eller KASAM. I 

Antonovskys bok, Hälsans mysterium (Antonovsky, 2005) beskriver han sina teorier om hur 

personer kan skapa sig ordning från kaos i sin tillvaro. Han undersöker i teorin varför vissa 

trots alla påfrestningar vi alla dagligen utsätts för, förblir vissa friska medan andra blir sjuka. 

De tre centrala begreppen i hans tankar är: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Antonovsky menar att alla dessa komponenter behövs för att vi som personer ska kunna möta 

olika svårigheter som möjligheter och erfarenheter istället för hinder och svårigheter. De som 

klarar påfrestningarna anses ha en stark KASAM vilket i sin tur betyder att de som inte har 

medel att stå emot påfrestningarna således har en svag KASAM. 

 

5.1 Meningsfullhet 
I sin bok visar Antonovsky (2005) på hur viktigt det är att vad vi än utsätter oss för måste det 

kännas meningsfullt. Om vi är delaktiga i de upplevelser vi går igenom ser vi det som 

meningsfullt att delta vilket ger oss motivation att klara eller lösa problemet. Som elev ökar 

hens motivation att göra uppgiften om hen ser en mening eller har varit medbestämmande i 

utformningen av densamma. Att vara passiv och inte ha något inflytande har motsatt verkan 

till vad Antonovsky (2005) menar med meningsfullhet.  

”När andra bestämmer allting åt oss- när de bestämmer uppgiften, formulerar reglerna och 

åstadkommer resultaten- och vi inte har någonting att säga till om, då reduceras vi till objekt 

(Antonovsky, 2005).  

I en vardagssituation kan det detta innebära att en person ser situationen som uppstått som 

meningslös och har därför ingen motivation att skapa ordning eller lösa situationen, vilket ger 

personen generella motståndsbrister (GMB) och enligt Antonovsky (2005) en svag KASAM. 

Det motsatta skulle innebära att personen ser situationen som viktig att engagera sig i och 

skapar sig på ett medvetet sätt en begriplighet för situationen och genom erfarenheten skaffar 

hen sig generella motståndsresurser (GMR) att hantera liknande situationer i framtiden som 

då ger en stark KASAM.  

Antonovsky(2005) menar vidare att för att bilda eller upprätthålla en stark KASAM räcker det 

inte enbart med att se uppgiften som meningsfull utan du måste också få uppmärksamhet och 

uppskattning från andra i din närhet. Antonovsky (2005) ser meningsfullheten som central i 

KASAM just för att den ger mening till det man gör och på så sätt skapar en vilja hos 

personen att begripa situationen vilket gör personen intresserad av att lära sig nya sätt att 

hantera den uppkomna situationen. Man får helt enkelt en känsla för sammanhanget, KASAM 

(Antonovsky, 2005). 
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5.2 Begriplighet 
Enkelt förklarat står begripligheten för just att ha de inneboende kunskaperna för att göra sin 

omgivning och de yttre stimuli man utsätts för begripliga för sig själv.  

Denna del av KASAM (Antonovsky, 2005) innebär att eleven själv, inom sig själv ska kunna 

förstå sin omgivning och vad den vill säga. På så sätt ska eleven kunna göra omgivningen till 

sin egen och därifrån göra medvetna val utifrån sin kunskap som leder till vägen mot hälsa. 

Förstår vi inte omgivningen och ändå gör olika val för att kunna hantera den, är risken stor att 

vi gör fel val som då leder mot ohälsa istället för hälsa. Vår omgivning är oförutsägbar och 

består av olika sorters faktorer (stressorer) som skiftar hela tiden. För att klara oss måste vi ha 

kunskap och redskap för att göra den begriplig och därifrån göra medvetna och riktiga val 

som hjälper oss mot hälsa istället för mot ohälsa.  

I en skolsituation måste eleverna få möjlighet att skapa denna framgång via erfarenheter av 

omgivningen i verklig mening så att eleven bygger upp sin motståndkraft mot den eller med 

den för att kunna leva med verkligheten och dess olika stressorer och veta hur hen ska 

handskas med densamma för att inte verka mot ohälsa. 

 

5.3 Hanterbarhet 
Hanterbarheten ses som de resurser som finns både inom en själv men också utanför en själv 

som man kan använda för få hjälp. I skolan försöker personal bland annat ge eleverna 

hanterbarhet genom att praktiskt visa dem hur man gör när man exempelvis är hungrig, 

personal går med elever till matsalen och äter.  

Antonovsky (2005) talar om generella motståndsresurser (GMR) och generella 

motståndsbegränsningar (GMB), alltså de resurser som vi som personer har eller inte har till 

vårt förfogande för att hantera vår egen verklighets olika skeenden. Enligt Antonovsky (2005) 

utsätts vi dagligen av olika sorters påverkan, negativa eller positiva, så kallade stressorer. De 

positiva har vi erfarenheter av och kan hantera, medan de negativa är nya för oss och därmed 

svåra att hantera. Men för att hantera negativa stressorer skaffar människor sig nya resurser 

(GMR). När vi skaffar oss egna resurser för att möta stressorn går vi över mot den starkare 

KASAM som i förlängningen enligt Antonovsky (2005) ger oss hälsa.  

Att skaffa sig generella motståndsresurser finns inte enbart inom oss själva. Det handlar lika 

mycket om vår nära, direkta omgivning, alltså exempelvis de personer som finns kring oss i 

vår vardag. Det kan vara föräldrar, kompisar, lärare eller andra personer som vi kan använda 

som hjälp när vi möter stressorer av olika slag. Det hela med Antonovskys (2005) 

hanterbarhet innefattar att vi vet hur vi ska möta och ta hand om de stressorer vi utsätts för 

dagligen. Det kan alltså vara alltifrån våra egna inom oss själva uppbyggda motståndsresurser 

(GMR) till personer eller sociala inrättningar som jag som person vet att jag kan vända mig 

till för att lösa det uppstådda problemet. 

 

5.4 Att använda KASAM som teoretiskt utgångspunkt 

Eftersom elever i särskolan många gånger har svårt att förstå abstrakta begrepp, som i detta 

fall hälsa är det viktigt att undervisningen anpassas efter elevernas förmåga att förstå. 
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KASAMs tre delar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet bidrar till att skapa 

förutsättningar för denna förståelse. Genom att göra undervisningens innehåll och mål 

begripliga för eleven skapar läraren förutsättningar för att eleven ska veta vad och varför den 

gör ett visst moment. Hanterbar blir undervisningen om läraren ser till att eleven har rätt 

verktyg för att lösa ett problem eller en uppgift. Och engagemang och vilja hos eleven skapas 

genom att läraren ser till att eleven får en känsla och ett intresse för att uppgiften är 

meningsfull. Dessa tre ord, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är tre starka och 

djupgående ord som bildar en helhet (Antonovsky, 2005).   

Utifrån KASAMs (Antonovsky, 2005) tre punkter kan återkoppling göras till de metoder 

lärarna använder. Bidrar metoderna till att eleverna får en känsla av sammanhang när det 

gäller hälsa? Skapar metoderna till exempel en känsla hos eleverna för att lektionen känns 

meningsfull? Och bidrar metoderna till att eleverna begriper innehållet i lektionerna i hälsa? 

Återkoppling kan också göras till vilket innehåll lärarna beskriver då detta inbegriper 

hanterbarhet det vill säga om eleverna utmanas för att få kunskap och redskap för att hantera 

uppkomna situationer som rör hälsa. 

6. Metodologisk ansats och val av metod 
Intervjumodellen är en halvstrukturerad kvalitativ intervju där intervjupersonen beskriver sin 

undervisning i för mig. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver en halvstrukturerad kvalitativ 

intervju som att respondenten genom intervjuarens frågor får beskriva sin livsmiljö som hen 

ser den. Forskaren använder en intervjuguide med frågor inriktade på ett speciellt tema. 

Intervjuaren ska därefter försöka tolka innebörden av respondentens svar. En halvstrukturerad 

kvalitativ intervju är varken ett vanligt samtal mellan två likställda personer eller ett 

frågeformulär som används i en strukturerad intervju. Under intervjun kan forskaren ändra 

frågan eller ordningsföljden för att följa upp eller få ett mer djuplodande svar av respondenten 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

  

6.1 Metodval 
Den kvalitativa forskningsintervjun valdes som metod då syftet med studien var att få lärare i 

idrott och hälsa för elever i grundsärskolan att beskriva sin undervisning så detaljerat som 

möjligt. Kvale och Brinkmann (2014) ser intervjun som ett samtal och en konstruktiv process 

som inte är en utfrågning där respondenten enbart svarar på ett antal frågor utan mer som 

samtal mellan i detta fall två personer. 

För att ytterligare fördjupa intervjun valdes ett fåtal strukturerade frågor som utgångspunkt för 

att sedan kunna följas upp med följdfrågor som ansågs behövas. Precis som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) skriver, ökar chanserna till att respondenten beskriver en bredare 

bild av sin undervisning om intervjuaren har möjligheten att ändra ordningen på frågorna och 

ställa följdfrågor. Följdfrågorna varierade eftersom intervjusituationen och intervjupersonen 

skilde sig åt vid varje intervjutillfälle.  

6.2 Urval av intervjupersoner 
Studien gjordes utifrån intervjuer av fyra personer helt oberoende av varandra som alla 

undervisade i grundsärskolans högstadium i idrott och hälsa. Genom att göra ett urval av 

personer som inte kände varandra eller arbetade på samma skola, ökade chansen att få en 
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bredare bild av hur lärare i idrott och hälsa undervisar. Att antalet inte blev fler berodde på 

den begränsade tiden för detta examensarbete. Således är representativiteten och därmed 

möjligt material att analysera mindre än om fler hade intervjuats (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011). 

 

6.3 Beskrivning av respondenterna 
Fyra lärare valdes ut som alla undervisade på högstadiet i grundsärskolan i idrott och hälsa. 

Tre av lärarna arbetade inom samma kommun medan den fjärde arbetade i en annan kommun. 

För att förenkla för läsaren har respondenterna fått fingerade namn. 

Lärare1 - Adam 

Lärare på en högstadieskola i mellersta Sverige som undervisar elever i grundsärskolan som 

går i högstadiet. Läraren kallas fortsättningsvis Adam. 

Lärare 2 - Bertil 

Lärare på en högstadieskola i Storstockholmsområdet och som undervisar elever i 

grundsärskolan på högstadienivå. Läraren kallas fortsättningsvis Bertil. 

Lärare 3 - Cecilia 

Lärare på en högstadieskola i Stockholm. Undervisning av elever i grundsärskolan 

företrädelsevis på högstadiet ingår i lärarens tjänst. Läraren kallas fortsättningsvis Cecilia. 

Lärare 4 - Doris 

Lärare på två olika skolor inom Storstockholmsområdet där läraren undervisar elever i 

grundsärskolan på högstadiet. Läraren kallas fortsättningsvis Doris. 

 

6.4 Genomförande 
Jag kontaktade rektorer för sju skolor som bedriver undervisning i en grundsärskola. Att jag 

valde att gå via rektorerna beror på att det i Vetenskapsrådets etiska rekommendationer 

(2002), står skrivet att man bör få tillåtelse av en chef för att göra en intervju på en skola.  

Jag valde att ställa frågan till sju olika skolor eftersom jag räknade med ett naturligt bortfall 

till exempel att lärare inte hade möjlighet att ställa upp eller att rektorerna inte svarade. Mitt 

bortfall var cirka 42 procent då bara tre skolor svarade. Jag kontaktade sedan lärare i idrott 

och hälsa på dessa skolor via mejl där jag även bifogade mitt missivbrev. För att hitta en 

fjärde lärare att intervjua var jag tvungen att fråga mina studiekollegor om de visste någon 

som kunde ställa upp på en intervju. Kontakt togs med en person som intervjuades över 

telefon då personens arbetsplats låg i en annan del av Sverige. 

Innan intervjustudien började gjordes en pilotintervju med en kollega för att kontrollera att 

frågorna var utifrån studiens frågeställningar och syfte. Efter vissa ändringar gjordes 

intervjuer för studien. 

Två av intervjuerna gjordes på respondenternas arbetsplatser och den tredje intervjun gjordes i 

ett kafé. Den första intervjun genomfördes i ett tomt personalrum på hens arbetsplats, vilket i 

början utgjorde en lugn och trivsam plats. I slutet av intervjun så kom dock hens kollegor in i 

rummet vilket gjorde respondenten något ofokuserad. Den intervjun tog därför något längre 
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tid än vad som var tänkt. Intervju två var på hens arbetsrum bredvid idrottssalen. Detta visade 

sig vara en gynnsam plats då hen hade mycket material nära till hands för att visa vad hen 

använde i sin undervisning. På grund av att respondenten arbetade på två skolor och åkte 

emellan dessa gjordes den tredje intervjun på ett kafé efter respondentens förslag. Kaféet var 

inte den bästa platsen för en intervju men vi lyckades ändå genomföra den på ett fokuserat 

manér. Den fjärde intervjun var, som tidigare nämnts en telefonintervju. 

Telefonintervju som metod var inte optimal men nödvändig för att få fyra intervjuer till stånd. 

Som metod är telefonintervju både positiv och negativ. Att blanda intervju ansikte mot ansikte 

med telefonintervju är inte att rekommendera då forskaren i en intervju förutom vad hen säger 

även studerar respondentens mimik, gester och tonfall, (Kvale & Brinkmann, 2014) vilket är 

omöjligt i en telefonintervju. Eftersom forskaren vid alla former av intervjuer har en påverkan 

på respondenten i form av sina egna förutfattade meningar (Ahlberg, 2009) anser jag att 

telefonintervju kan vara positivt då jag inte ser personen utan endast hör hens röst och vad hen 

säger.  

Däremot skulle en datorstödd, videointervju med hjälp av Skype ha kunna fungerat. Fördelar 

med Skype är att respondenten syns i datorn och då kan studeras vad gäller mimik och gester 

samt att det också möjliggör intervjuer utan krav på geografisk närhet. Nackdelar skulle 

kunna vara att internetuppkopplingen inte fungerar fullt ut vilket skulle kunna förlänga och 

försvåra intervjun med följd av att respondenten eventuellt tappar förtroendet för forskaren. 

Intervjuerna tog mellan 24 – 37 minuter och spelades in via en iPhone 4s. De startade med en 

övergripande fråga för att sen rikta in sig mer på kärnan, så kallad tratteknik (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjun fördes som ett interpersonellt samtal där jag stod för strukturen 

och respondenten för svaren. 

 6.5 Bearbetning och analys 
Att spela in intervjun har flera fördelar. Det är möjligt att lyssna igenom intervjun eller 

sekvenser för att påminna sig själv om vad som exakt sades i intervjun. Men också för att lära 

känna studiens material inför transkriberingen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vid 

transkriberingen lyssnade jag igenom intervjuerna ett flertal gånger både för att uppfatta nya 

svar eller betoningar i respondenternas svar men också för att kunna göra utskriften så 

detaljerad som möjligt. Respondenternas svar lästes igenom ett antal gånger för att ytterligare 

lära känna studiens rådata. Respondenternas svar markerades med olika färger under varje 

respondent vilket sedan gjorde det enklare att skapa ett organiserat resultat där kategorier blev 

synliga. Det blev också tydligt vilka delar av grundsärskolans centrala innehåll (Skolverket, 

2011) som lärarna utgick ifrån eller inte använde i sin undervisning. 

Efter genomläsningen strukturerades respondenternas svar upp utefter studiens 

frågeställningar. Till studiens första frågeställning kunde mycket material kopplas. Det 

materialet delades in i teman dels så att det skulle bli hanterbart för att se resultat och göra 

analys, dels för att det skulle bli enkelt för läsaren att ta till sig. Till de andra två 

frågeställningarna kunde mindre material koppla varför det inte krävdes att det delades in i 

teman.  

Resultatet analyserades sedan genom Antonovskys (2005) hälsoteori, KASAM. 
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6.6 Giltighet och tillförlitlighet 
Giltighet och validitet förklaras av Kvale och Brinkmann (2014) som att den metod som 

används verkligen undersöker det den ska undersöka. Tillförlitligheten förklarar Kvale och 

Brinkmann (2014) som att ett resultat kan göras om på samma sätt och att forskaren då får 

samma svar.  

Kritiken mot intervju som metod och kvalitativ forskning finns bland annat som icke valid då 

intervjumetoden bygger på subjektiva intryck (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver att kvaliteten i en forskares intervjuteknik beror mer på 

kunskapen om ämnesområdet än hur intervjun genomförs. Forskaren i denna studie har en 

lärarexamen i idrott och hälsa i botten vilket innebär en kunskap om hälsa vilket ger studien 

giltighet och tillförlitlighet då relevanta frågor ställts till respondenterna. Författaren är också 

bekant med miljön och kulturen där respondenterna arbetar vilket gav en känsla för vad 

respondenterna skulle prata om (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vid intervjuernas genomförande gavs respondenterna egenmakt att bestämma var de ansåg att 

intervjun skulle göras. Detta gav dem en chans att välja en plats där de själva kände sig trygga 

och bekanta med (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver vikten av att välja rätt personer beroende på 

vilken forskningsfråga man avser att undersöka. Eftersom undersökningen handlar om hur 

lärare i idrott och hälsa beskriver sin undervisning i grundsärskolan på högstadiet valdes 

respondenterna utifrån detta kriterium det vill säga högstadiet. Detta val är av största vikt då 

utfallet annars skulle bli något annat än den studien syftade till.  

Respondenterna hade inte fått ut intervjuguiden innan för att undvika tillrättalagda svar. Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver att ett fullständigt avslöjat syfte bakom ett forskningsprojekt 

gör en kvalitativ forskning omöjlig. Detta på grund av att syftet i en kvalitativ 

forskningsintervju är att ämnen diskuteras utifrån informantens perspektiv, vilket skulle vara 

svårt då respondenten kunnat förbereda sina svar. Hade respondenterna fått möjlighet att 

förbereda sina svar hade det kunnat försämra studiens resultat. 

Å andra sidan skulle lärarna om de hade fått intervjuguiden innan ha kunnat förbereda sig 

genom att fundera igenom svaren ordentligt och därmed kunnat ge mer uttömmande och 

genomtänkta svar, vilket eventuellt hade gett ett annat resultat i denna studie. Forskaren valde 

att inte bifoga intervjuguiden via mejl utan endast missivbrevet med en syftesbeskrivning och 

tänkte således på Kvale och Brinkmanns (2014) kritik mot ett fullt avslöjat forskningssyfte. 
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 6.6 Etiska överväganden 
Utgångspunkten är Vetenskapsrådets fyra krav, det vill säga informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Överordnat Vetenskapsrådets fyra krav finns forskningskravet och individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Dessa innebär att forskningen som bedrivs är av hög kvalitet. 

I och med dessa krav ställs studiens resultat mot vetenskapsrådets (2011) överordnade krav på 

så sätt att forskningen har tagit hänsyn både till eventuella risker som resultaten medför både 

för respondenterna och i studiens fall de elever som undervisas. 

Det överordnade individskyddskravet är indelat i fyra huvudkrav som måste uppfyllas i 

forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Nedan kommer en beskrivning av de olika kraven 

med utgångspunkt av studien. 

 

6.6.1 Informationskravet 
Detta innebär att deltagare i forskningen ska informeras fullt ut om vad deras uppgift är och 

vad det ställs för krav på dem som deltagare. Deltagarna ska informeras om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan, vilket innebär att deras 

information inte används i forskningen. Som deltagare har hen också rätt till 

förhandsinformation om studien för att enklare avgöra om sitt deltagande eller inte. 

I studien har respondenterna och deras chefer blivit informerade via ett missivbrev om vad det 

innebär att vara med i studien. I missivbrevet beskrivs också frivillighetsaspekten samt vad 

informationen som kommer fram i intervjun ska användas till. När det gäller 

förhandinformationen om studien till respondenterna angavs endast vad studien handlade om i 

stora drag eftersom det annars kunde äventyra studiens syfte. En mer grundläggande 

information gavs efter intervjutillfället (Vetenskapsrådet, 2011 ). 

 

6.6.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren att hen ger sitt medgivande att vara med i 

forskningsstudien. Om forskningen innebär frågor av etisk eller känslig art kan samtycke även 

erhållas från deltagarens chef eller arbetsgivare. Detsamma gäller om deltagaren eller den 

information hen kan avge skulle äventyra individskyddskravet för personer som är omyndiga 

eller inte själva av någon anledning kan tillskansa sig informationen. Deltagaren får själv 

bestämma hur länge de vill delta och kan utan repressalier när som helst avsluta sitt 

deltagande. Vidare ska det inte heller finnas något beroendeförhållande mellan forskaren och 

deltagaren. Om så är fallet måste forskaren i sin studie omöjliggöra identifikation av 

informationens avsändare. 

I studien har respondenterna fått information via missivbrev där också information om studien 

gavs om än av övergripande art. Deltagarnas rektorer kontaktades eftersom intervjufrågorna 

till viss del skulle kunna härledas till elever som inte är myndiga. Informationen i 

missivbrevet påpekade också full grad av frivillighet från deltagande i studien samt att all 

information gällande respondentens namn och arbetsplats ska avidentifieras 
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När det gäller beroendeförhållandet medgav forskaren efter intervjuns slut att han själv är 

lärare i idrott och hälsa samt att han har undervisat och undervisar elever i grundsärskolan. 

Anledningen till att han väntade tills sessionen var över var för att inte  påverka respondenten 

i sina svar med tanke på deras gemensamma profession. 

  

6.6.3 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet menas i forskning att alla deltagare vars uppgifter av personlig art ska 

om så krävs förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan nyttja eller få information som 

gör att deltagarna kan identifieras. Vid färdigställande av forskning eller publicering ska 

innehållet skrivas på ett sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera vem som har gett 

vilken information. 

I studien beskrivs respondenterna med fiktiva namn samt respondenternas arbetsplatser anges 

i forskningsdelen bakgrund, endast som generella arbetsplatser och i geografiskt område som 

omöjliggör identifiering av den specifika arbetsplatsen. Därtill finns information om 

konfidentialitet i missivbrevet som alla deltagare erhöll innan studiens igångsättande samt att 

forskaren vid intervjutillfället informerade respondenterna om kravet på konfidentialitet innan 

intervjun startade. 

 

6.6.4 Nyttjandekravet 
Det sista av de fyra kraven är nyttjandekravet. Detta innebär att forskaren lovar att endast 

använda intervjuinformationen i forskningssyfte till forskarens nuvarande forskning. 

Forskaren ska också bedöma riskerna med att använda eller låna ut personuppgifter om 

deltagarna och endast göra detta till personer som själva följer Vetenskapsrådets 

forskningsetiska krav (2011). 

Användandet av deltagarnas information i forskningen sträcker sig inte utanför studiens ramar 

vilket också meddelades i det bifogade missivbrevet och inför intervjuerna med studiens 

deltagare. 

 

7. Resultat och analys 
Här presenteras det resultat som framkommit i det insamlade materialet från studiens 

intervjuer. Fyra lärare intervjuades och för att både förenkla läsningen och ge respondenterna 

anonymitet kallas de fortsättningsvis för Adam, Bertil, Cecilia och Doris. 

I detta avsnitt beskrivs lärarnas övergripande syn på hälsa, lärarnas undervisning, vilket 

innehåll som lärarna tar upp och vad i innehållet som kan kopplas till kursplanens centrala 

innehåll. Dessa fyra delar har valts som rubriker för att strukturera upp studiens resultat och 

analys samt underlätta för läsaren. 

7.1 Övergripande hälsosyn 
Alla lärare har en övergripande syn på sin undervisning i hälsa. Adam och Doris syn på 

hälsoundervisning är att det ska involveras i elevens hela dag i skolan och att hälsan ska 

genomsyras i alla delar.  
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Hälsa är en viktig del i det hela idrott- och hälsokonceptet, Det har ju fått en större skrivning i de 

senare läroplanerna. Man måste se det lite större, inte bara springa för springandets skull. (Adam)  

En liknande hälsosyn beskriver Doris.  

Det är många komponenter i hälsa. Inte bara att äta rätt och röra sig mycket utan det måste genomsyra 

hela skoldagen. Man ska tänka hälsa, utomhusaktivitet så mycket som möjligt och må bra och även att 

det funkar bra mellan elever och även lärare och assistenter. (Doris)  

Även Bertil tycker att helheten är viktigast och beskriver fem delar som han anser vara 

grunden för hälsa.  

För mig handlar det om att röra sig, spelar ingen roll vad det är, golf eller dansa, huvudsaken är att de 

rör sig. Sen måste de vila och återhämta sig, äta rätt, alltså halva tallriken med grönsaker och halva 

tallriken proteiner och kolhydrater. Sen ska de sova, minst 10 timmar, de växer ju och sen ha kompisar 

och vänner där man bor eller i klassen. Många i särskolan har ju ett snävt nätverk av kompisar, inte så 

många klasskamrater eftersom det är mindre klasser. De kanske inte har så mycket kompisar hemma. 

Dessa fem saker är viktiga för att få en bra hälsa. (Bertil)  

När Cecilia beskriver sin övergripande hälsosyn sätter hon fokus på den praktiska 

undervisningen i idrott och hälsa.  

Jag är ute efter att de ska röra på sig och därmed skaffa sig hälsa. Det ska vara kul. Mina elever har en 

låg förståelse så jag samtalar inte med eleverna om hälsa utan i och med att de rör på sig så får de 

hälsa även om de själva kanske inte vet om det. (Cecilia)   

Alla lärare beskriver att hälsa är viktigt fast på lite olika sätt. Deras beskrivning vittnar om att 

hälsan finns med i deras tankegångar och att ämnet idrott och hälsa ses som ett samarbete 

mellan de båda delarna i ämnet och inte som enskilda företeelser. Adam, Bertil och Doris 

delar hälsosyn med KASAM (Antonovsky, 2005), då alla betonar helheten. Cecilia får in 

hanterbarheten och meningsfullheten i sin hälsosyn. Hanterbarheten har eleverna under 

lektionerna medan meningsfullheten får de via att de tycker det är kul. 

  

7.2 Beskrivning av undervisningen i hälsa  
Samtliga respondenter beskriver utförligt hur de undervisar, det vill säga vilka metoder de 

använder.  

 

7.2.1 Visuella metoder 
Vissa metoder använder alla fyra respondenter. Visuella metoder är ett sådant exempel. Både 

Adam och Bertil försöker tydliggöra de abstrakta orden i hälsa på ett praktiskt sätt. 

Adam beskriver denna visuella metod på följande sätt.  

Jag har en inledande diskussion om hur kroppen fungerar, exempelvis hjärtat i mycket enkla steg, 

Alltså jag säger, vi rör oss och då bultar hjärtat och då händer det här, ungefär så. Sen gör vi momentet 

under lektionen, rent praktiskt, man kopplar teori och praktik så det inte blir tomma ord. (Adam)  

Bertil arbetar efter ett tydligt mål inför varje lektion och försöker visuellt visa detta på ett 

liknande sätt som Adam.  

Vi sätter upp ett mål för lektionen, och sen försöker jag ha ett resonemang om detta med eleverna, sen 

gör vi, alltså på idrotten gör man. Jag instruerar momentet och sen gör vi det. Jag försöker ge feedback 

under lektionen så att de ska klara av målet. Sen har vi en samling i slutet och stämmer av. (Bertil)  

Cecilia använder också visuella metoder fast på lite annorlunda sätt.  
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Jag följer med till matsalen och visar att man ska ha en helhet på tallriken, visa mer praktiskt, så där 

har jag visat praktiskt att det är bra att ta grönsaker. (Cecilia)  

Doris visuella metod handlar däremot om kroppen.  

Jag jobbar fysiskt med kroppen, konkret gör vi övningar med kroppen, jag visar och de härmar. 

Kroppen är ju ett redskap så det är den jag jobbar med. (Doris)  

Tekniska hjälpmedel är något som många använder för att visualisera för eleverna. Alla utom 

Adam använder dessa hjälpmedel som utgörs av iPad och mobiltelefoner med kartfunktion. 

Doris använder iPad. 

De får göra egna uppvärmningsprogram som jag filmar med iPad. Sen får de kommentarer av mig och 

gå hem och titta och fundera. Sen får de leda en egen grupp och det är skithäftigt, de växer som 

sjutton. (Doris) 

Cecilias elever använder också iPads som ett förtydligande redskap. 

Alla har en personlig iPad och vi filmar när de klarar övningen och sen får de visa upp det hemma och 

för personalen. Då blir det också att de vill utmana sig själva just för att visa hemma hur duktiga de är. 

(Cecilia) 

Bertil däremot låter eleverna använda sina privata mobiler i undervisningen. 

Man måste ha praktisk nytta av det vi lär oss, lära för livet. De får använda sina mobiler när vi 

orienterar där de har den där blippen som visar var de är men de måste ändå passa mobilen så att de 

går åt rätt håll. (Bertil) 

 

7.2.2 Elevinflytande 

Elevinflytande är en annan metod som alla respondenter använder. Elevinflytande ses av alla 

respondenter som ett sätt att motivera och engagera eleverna under lektionstid. Adam lyssnar 

till sina elever när tillfälle ges. 

Jag ”fångar fågeln i flykten” ibland. Jag hör i omklädningsrummet vad som gäller och lägger upp 

lektionen efter vad de snackat om. Då försöker jag också lägga in en hälsoaspekt. (Adam) 

Doris lyssnar även hon till eleverna och försöker vara flexibel. 

Jag har alltid en öppen idé om vad lektionen ska handla om vilket innebär att jag kan ändra. De bästa 

lektionerna är när jag planerat något men ändrar när en impuls kommer ifrån gruppen. (Doris) 

Cecilia gör på liknande sätt som Adam och Doris. 

Jag hade hört de prata om Frozen, filmen alltså, då gjorde jag ett tema på lektionen utifrån filmen. Jag 

utsmyckade hela salen med Frozensaker och spelade bara musik från filmen, i den lektionen fick jag 

med alla. De vill ha den lektionen hela tiden. (Cecilia) 

Bertil däremot använder inte metoden som en grund för sin planering utan han följer sin egen 

planering men har inslag av elevmedverkan i sina lektioner 

Vi gör det här som jag vill och sen får ni välja aktivitet i slutet, det brukar fungera väldigt bra. De får 

10 minuter i slutet men bara om de klarar målet med lektionen. (Bertil) 

7.2.3 Repetition 
Vidare är repetition en viktig metod för vissa respondenter. Tre av respondenterna beskriver att 

repetition är ett sätt för lärarna att ge eleverna trygghet och för eleverna att lära sig momentet. 

Adam beskriver repetition på följande sätt. 
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Vi gör alltid samma sak vid samlingar och framplock. Vi har fasta strukturer under lektionerna så att 

eleverna känner igen sig och känner sig trygga. Vi kör likartade lektioner många gånger, då vet de vad 

som ska ske och de hinner utvecklas i det moment vi gör och skapa ett fotfäste. (Adam) 

Bertil ser repetitionen som ett sätt för eleverna att lära sig momentet. 

Lektionerna måste upprepas annars glömmer de. Lektionerna ska också vara igenkännande så jag 

byter bara vissa övningar efter någon lektion och kör inte helt nya lektioner. Detta blir en bra 

återkoppling till hälsan i stort. (Bertil) 

Cecilia beskriver en liknande syn. 

Särskolan behöver mycket repetition och behöver känna igen sig mycket när de kommer till idrotten. 

Vi gör samma lektion flera gånger. Det känns som att den 4:e lektionen blir bäst. (Cecilia) 

 

7.2.4 Samtal 
Samtal är en annan metod som blev synlig under analysen av resultatet. Tre av fyra använder 

samtal som metod i sin hälsoundervisning 

Jag samtalar med eleverna i början och i slutet av lektionen. Det blir samtal typ fråga – svar, där jag 

påpekar viktiga saker, och frågar vad ska man tänka på? (Adam) 

Bertil som har delat sin undervisningstid mellan simhallen och idrottshallen samtalar med 

eleverna om hälsa i både sim- och idrottshallen.  

Jag har simlektioner halva året och teorilektioner andra halvan, så jag har världens lyx att kunna gå 

igenom målen och vi pratar hälsa 750 timmar hälsa under 9 år, så de är väldigt inkörda på hälsa. 

(Bertil) 

Cecilia beskriver samtal specifikt till matsituationen då eleverna måste få hälsobegrepp tydligt 

visat. 

Jag nämner protein och kolhydrater och de förstår säkert inte idag, men jag tror ändå att det går in 

tillslut. Ibland använder de orden när vi äter i matsalen, sen vet jag inte hur mycket kunskap som 

ligger bakom eller om hen bara härmar men hen använder orden adekvat i rätt mening och det är på 

grund av mig för jag pratat om detta när jag sitter med dem. (Cecilia) 

Doris däremot beskriver inte samtal som en metod. 

Vissa elever kommer man inte så långt med så jag brukar inte prata hälsa utan de får använda sin 

kropp istället och det är ju hälsosamt. (Doris) 

De lärare som använder visuella metoder och samtal får in Antonovskys (2005) begriplighet 

då båda dessa metoder, särskilt tillsammans tydliggör för eleven. Alla lärare får in 

meningsfullheten (Antonovsky, 2005) när de använder elevinflytande som metod, då eleverna 

ser det meningsfulla med lektionen. När metoden repetition används får lärarna in 

hanterbarheten (Antonovsky, 2005) då metoden ger eleverna möjlighet att hinna lära sig egna 

strategier för att möta redan upplevda situationer.  

 

7.3 Lektionsinnehåll 
När lärarna beskriver vilket innehåll de tar upp är det framförallt rörelse av olika slag de 

beskriver. Rörelse är något som alla respondenter ser som ett prioriterat inslag i sina lektioner. 

Det som skiljer respondenterna åt är vilken sorts rörelse det menas och på vilket sätt detta 

avspeglar sig i deras undervisning. Adam vill att elevernas rörelse ska kopplas till en 

kroppskänsla. 
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Jag använder olika sorters hinderbanor så eleverna får röra på sig och bli svettiga, det blir lättare då att 

lägga in en hälsoaspekt, som varför blir vi svettiga? (Adam) 

Bertil beskriver att rörelsen är viktigast. 

För mig handlar det om att röra sig, spelar ingen roll vad det är, huvudsaken är att de rör på sig, Att bli 

svettig är bra för då känner de att japp nu går vi och duschar, det hänger liksom ihop. (Bertil) 

Cecilia prioriterar också rörelse på lektionerna, men beskriver att rörelsen är själva medlet och 

målet är att känna glädje  

Det ska vara rörelse på lektionerna, det ska vara roligt att röra på sig och göra saker gemensamt, alla 

nio springer in och är superglada att ha idrott, det är favoriten på veckan. (Cecilia) 

Doris har också rörelse på sina lektioner, men med avsikten att eleverna måste lära känna sina 

egna kroppar, få lov att misslyckas och därigenom få hälsa.  

Jag måste ha ett redskap för att göra något, alltså kroppen, elevernas kroppar behöver ha stark balans, 

koordinera rörelser, uthållighet och detta är rent fysiskt. Sen behöver jag också träna i att vara i ett lag, 

men kroppen är nummer ett. Eleverna måste få misslyckas, det är viktigt. För ska skolan vara en 

träning för livet så måste jag misslyckas, för det gör man i verkliga livet och jag måste träna mig att 

klara av misslyckanden. (Doris) 

Rent konkret använder sig flera lärare av hinderbanor som innehåll. Adam använder 

hinderbanor men ser till att den är individanpassad.  

Vi dukar upp ett smörgåsbord där det finns moment för alla elever, det blir olika nivåer och olika 

tempo, alla hinner olika. På smörgåsbordet äter jag ingen fisk utan bara köttbullar men det finns 

möjlighet att prova andra saker, om jag säger så. (Adam) 

Cecilia gör också individanpassade hinderbanor och har som mål att alla ska klara banan. 

Hinderbanorna innehåller hinder av olika slag som eleverna ska ta sig förbi, det finns enkla vägar och 

svåra vägar, det finns något för alla och alla ska lyckas. (Cecilia) 

Även Bertil använder hinderbanor, men har dessutom simning med eleverna 

Jag har simlektioner halva året så de blir väldigt bra på olika simsätt och livräddning förstås. (Bertil) 

Doris skiljer sig från de andra i att hon inte använder hinderbanor utan att hon låter eleverna 

träna på ett redskap i taget istället för som i hinderbanor träna på många redskap samtidigt. 

Dessutom använder hon mycket dans och kampsport i sina lektioner. 

Jag använder dansen i väldigt mycket. De får träna på enkla och sen sammansatta rörelser med och 

utan musik. Sen har jag ibland kampsport med i dansen, det gillar de, fast jag tränar annat i dansen 

också, att känna att man är beroende av varandra, samarbete då alltså, men också att man har en egen 

kropp. Jag försöker få in det mesta i dansen, hälsa är ju ett helhetsbegrepp. (Doris) 

Lekar använder alla lärare som ett inslag eller som ett huvudmoment i sin undervisning. De 

beskriver att lekar är ett bra redskap för att träna samarbete, som uppvärmning, att träna 

uthållighet eller bara för att ha kul. Adam beskriver lekar som förberedelse. 

Ibland har vi lekar som uppvärmning. Då vill jag att eleverna ska träna på att lyssna, ta instruktioner 

och förstå regler. Det blir en bra träning inför huvudmomentet som oftast är lite svårare. (Adam) 

Doris ser precis som Adam leken som träning av flera moment.  

Jag använder lekar i mycket, både med och utan boll, men betoningen är på lek eftersom jag inte vill 

tävla. Lekarna är också bra för mina elever då många är mycket i sig själv och behöver träna på att 

leka med andra och inte bredvid andra. (Doris) 

Bertil ser två syften med lekar. 
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Ibland använder jag kullekar som huvudaktivitet så de får jobba och ta ut sig, annars brukar lekar vara 

en bra uppvärmning. (Bertil) 

Cecilia använder lekar där alla kan vara delaktiga. 

När vi leker är det enkla lekar som alla kan vara med i, svansleken till exempel. (Cecilia) 

Avslutningsvis beskriver Adam och Cecilia att de även använder matsituationen utanför 

lektionstillfället som en möjlighet att få in hälsan. 

Vi idrottslärare äter ibland med dem även om det inte är organiserat. Vi försöker plocka in 

hälsoaspekter i olika sammanhang. (Adam)  

I särskolan försöker jag mer följa med dem till matsalen och visa att man ska ha en helhet på tallriken, 

att man ska äta på ett visst sätt, att man måste få i sig alla delar, att det inte går att välja bort någon del. 

Det är väl så långt jag kommit med särskolan. (Cecilia) 

 

I lärarnas beskrivning av lektionsinnehåll finns kopplingar till KASAM även om alla delar 

inte finns där. (Antonovsky, 2005). Adam har rörelse, hinderbanor och lekar i sina lektioner. 

Dessa är ofta kopplade till kroppskänslan hos eleven. Med kroppskänslan får han in 

begripligheten då eleverna får en förståelse via sin kroppskänsla. Meningsfullheten når han 

delvis också då han samtalar med eleven om varför man svettas. Cecilia får in hanterbarheten 

och meningsfullheten genom elevernas glädje och hur de praktiskt ska göra vid 

hinderbanorna. Begripligheten kommer i matsituationen då hon samtalar med eleverna. Doris 

får in hanterbarheten då eleverna får lov att misslyckas och de får träna i grupp och 

meningsfullheten finns då dansen byggs på med kampsport som eleverna tycker om. Bertil får 

in både hanterbarhet och begriplighet då eleverna får kopplingen med att svettas och sen 

duscha.  

 

7.4 Innehåll kopplat till centralt innehåll 
I detta avsnitt visas vad av lärarnas innehåll som kan kopplas till det centrala innehållet i 

grundsärskolans läroplan. Det centrala innehållet är de moment som läraren ska ta hänsyn till i 

sin undervisning och vad lektionerna ska innehålla. De olika punkterna i det centrala 

innehållet består av olika delar.  

 

7.4.1 Att sätta upp mål för välbefinnande, till exempel förbättring 

av konditionen. Samband mellan hälsa, rörelse, kost och 
hygien 

Av lärarnas beskrivning visar inte resultatet på att någon elev själv eller med stöd av någon 

annan person får sätta upp egna mål för sitt välbefinnande. Däremot visar resultaten på att 

vissa lärare försöker förbättra konditionen hos eleverna. Både Adam och Bertil berättar att de 

ibland använder hinderbanor i konditionssyfte.  

Jag brukar lägga in springövningar av något slag så de bli svettiga. (Bertil)  

Alla lärare beskriver att de samtalar med eleverna om hälsa. Det som skiljer dem åt är endast 

Adam som samtalar om sambandet mellan hälsa, rörelse, kost och hygien. Doris däremot 

samtalar endast om hygien, vilket hon påtalar i slutet av varje lektion. Cecilia däremot 

samtalar både om hygien och om kost. Hygienen då hon finns som ett stöd för eleverna i 

omklädningsrummet efter lektionen och kosten då hon äter lunch med eleverna. Bertil 

beskriver att han samtalar om hälsa, rörelse och kost. 
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7.4.2 Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och 

träningsformer, kroppsuppfattning och självbild. 
Två lärare beskriver samtal om upplevelser vad gäller fysiska aktiviteter. Adam beskriver att 

han under själva momentet på lektionen frågar eleverna hur de känner det i kroppen, men 

också att han förklarar för eleverna varför man känner som man gör under olika aktiviteter. 

Cecilia beskriver att hon inte samtalar med eleverna men att de får en positiv upplevelse av de 

olika aktiviteterna på lektionen. Doris berättar att hon gör på liknande sätt då eleverna på 

hennes lektioner får använda sin egen kropp som redskap och genom den få en bra 

kroppsuppfattning och då en bra självbild. Bertil däremot pratar mycket hälsa med sina elever, 

men samtalar inte om kroppsuppfattning och självbild utan de samtal de har under lektionen 

syftar till att få eleven att klara momentet och nå målet med lektionen 

Jag ger feedback under lektionen så att de ska klara av målet. (Bertil) 

 

7.4.3 Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter och 

förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning 

och allsidig träning.  
Alla lärare använder uppvärmning i sina lektioner. Uppvärmning är en metod för att undvika 

skador vid fysisk aktivitet. Dock är det ingen lärare som uttryckligen beskriver att 

uppvärmningens syfte är att förebygga skador. Inte ens Doris vars elever får göra egna 

uppvärmningsprogram och visa dessa för andra elever beskriver att syftet är för att inte skada 

sig.  

De får göra egna uppvärmningsprogram med stöd av mig. (Doris)  

Det är heller ingen av lärarna som beskriver att de arbetar med att träna rätt arbetsställning 

eller för att förebygga olika belastningar eller skador. 

 

7.4.4 Första hjälpen och hjärt-lungräddning 
Bertil är den enda av lärarna som beskriver att hans elever får träna hjärt-lungräddning. Detta 

gör hans elever vid vissa tillfällen i simhallen och då både i och vid vatten. Däremot beskriver 

han ingenting om första hjälpen. 

 

7.4.5 Centralt innehåll som inte finns med i lärarnas innehåll  
Slutligen är det två delar i det centrala innehållet som ingen av lärarna beskriver att de arbetar 

med och det är ”Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika 

faktorer, till exempel av kön” och ”Kroppsideal inom idrotten och samhället i övrigt. Dopning 

och vilka lagar och regler som reglerar detta” (Skolverket, 2011, s.45). 
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8. Diskussion 
Här diskuteras studiens resultat och metodval. Diskussionen utgår ifrån studiens 

frågeställningar och sammankopplar dessa med tidigare forskning och studiens teori. Som 

avslutning ges förslag till vidare forskning. 

Som tidigare nämnt är KASAM enligt Antonovsky (Antonovsky, 2005) ett sätt att se på hälsa. 

Han menar att vi inte ska undvika olika situationer bara för att vi inte behärskar dem utan vi 

ska utsätta oss för dessa situationer så att vi lär oss bemästra dem. För att kunna bemästra 

dessa uppkomna situationer krävs att vi ser helheten och inte enbart delarna. För att få 

helheten krävs begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

  

8.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att få kunskap om hur lärare beskriver sin undervisning i hälsa inom 

ämnet idrott och hälsa i grundsärskolan. För att kunna få svar på studiens syfte och 

frågeställningar användes en halvstrukturerad kvalitativ intervjumetod. 

Valet av metod, den kvalitativa intervjun, beror bland annat på val av teoretisk utgångspunkt. 

För att kunna få en helhetsbild av en lärares undervisning räcker det inte med en kvantitativ 

enkätstudie utan det lämpar sig bättre att genomföra en intervju. Att få en helhetsbild av en 

lärares undervisning under en intervju på 45 minuter, går givetvis inte, men den ger ändå en 

bättre bild än en enkätundersökning. KASAM (Antonovsky, 2005) handlar om känslan av 

sammanhang, om helheten. I den halvstrukturerade intervjumetoden ställs forskaren inför 

flera analyskomponenter. Dessa kan vara de direkta svaren på frågorna men också hur 

personen svarar vad gäller tonfall och hur personen reagerar på de olika följdfrågorna med 

exempelvis olika ansiktsuttryck. Dessa olika komponenter ger forskaren en djupare insikt till 

svaren som senare ska analyseras (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det fanns också andra metoder som kunde ha valts. Observation var en och då som öppen 

observation. Att göra en observation hade varit möjligt men då tillsammans med en 

uppföljande intervju för att respondenten skulle få ge mig förklaringar till sitt handlande och 

olika pedagogiska val. Därtill hade det känts tvunget att göra flera observationer för att få en 

bredare bild då det kan vara svårt att få all information på en enda lektion. Till det fanns det 

inte tid inom ramen för denna studie. En annan nackdel är den så kallade forskareffekten 

(Eriksson-Zetterberg & Ahrne, 2011). Forskareffekten innebär att respondenten kan bli 

påverkad av forskaren då denne är närvarande och således påverka slutresultatet av 

forskningen. Eriksson-Zetterberg och Ahrne (2011) beskriver vidare att en van forskare kan 

minimera påverkan genom att samspela med respondenten. Jag är en ovan forskare vilket 

hade kunnat utmynna i en påverkan från mitt håll. Genom KASAM (Antonovsky, 2005) hade 

observation med uppföljande samtal varit den bästa metoden eftersom jag då hade kommit 

närmre att täcka in helheten. 

En annan möjlighet hade varit en enkätstudie. Med en enkätstudie hade gett svar på studiens 

frågor i underlaget och analysen och sammanställningen hade varit enklare att göra. Men 

eftersom ämnet hälsa i sig är ett komplext ämne var tanken att få mer djuplodande svar vilket 

innebar att enkät valdes bort som metod. Med en enkät hade analysen inte varit möjlig då 
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respondenternas svar enbart kunna varit koncisa och raka vilket endast hade innefattat en del, 

begripligheten av KASAM (Antonovsky, 2005). Dessutom är enkät en kvantitativ metod 

vilket hade gett ett större underlag och ett statistiskt säkrare resultat men denna studie skulle 

vara kvalitativ och därför valdes enkät som metod bort.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
Intervju gjordes med fyra lärare som alla undervisar i ämnet idrott och hälsa i grundsärskolan. 

Tre av lärarna intervjuades ansikte mot ansikte medan den fjärde intervjuades per telefon.  

Vid sammanställningen och analysen av resultatet blev ett antal områden synliga. Det var 

lärarnas övergripande hälsosyn, på vilket sätt lärarna försöker förmedla hälsobegreppet för 

eleverna, alltså lärarnas metoder, vilket innehåll lärarna använder för att eleverna ska nå 

hälsomålen i skolan och hur innehållet korrelerar med det centrala innehållet i kursplanen för 

grundsärskolan (Skolverket, 2011). Utifrån dessa områden och studiens teori kommer härmed 

en diskussion som besvarar studiens frågeställningar.  

Lärarna i studien beskrev sin övergripande syn på hälsa både med orden rörelse och med hälsa 

sett som en helhet. Deras syn på att rörelse är central i hälsoundervisningen är positiv med 

tanke på att unga med intellektuella funktionsnedsättningar har sämre hälsa än ungdomar utan 

funktionsnedsättningar. Kanske kan lärarnas inställning i förlängningen bidra till den positiva 

utveckling Umb-Carlsson (2008) ser i sin rapport. De visar att motionärer med intellektuell 

funktionsnedsättning har ökat jämfört med tidigare. Tack vare att lärarna uttrycker att de ser 

hälsan som en helhet som ska finnas med i elevernas hela vardag samstämmer deras 

övergripande hälsosyn med Antonovskys (2005) KASAM.  

Det andra området som blev synligt i studien var metoder. Två metoder som samtliga lärare 

använde sig av var visualisering och elevinflytande. 

Visualisering som metod användes för att förtydliga de abstrakta begreppen som hälsa kan 

innebära. Flera lärare visade övningar med kroppen som eleverna skulle härma. En av lärarna 

använde bilder för att beskriva olika passagevägar över hinder i sina hinderbanor. Lärarnas 

metod stämmer väl överens med Berthéns (2007) studie där lärarna använder visualisering 

bland annat med sina egna kroppar för att visa olika rörelser i rörelselekar. Även I Kontu och 

Pirtimaas (2009) studie använder respondenterna visualisering. 13 procent av respondenterna 

använde visualisering i sin undervisning. I teorin om KASAM (Antonovsky, 2005) befinner 

sig visualisering både inom begriplighet och inom hanterbarhet. Begripligheten finns då 

metoden tydliggör lärarens vilja för eleven och hanterbarheten ger eleven förståelse och kan 

då hanterar den nya situationen.  

När det gäller elevinflytande var syftet med denna metod uteslutande att motivera eleverna till 

att röra på sig. Studiens resultat visade att samtliga lärare använde elevernas intresse som en 

morot för att få eleverna att röra sig. Flera lärare beskriver att aktiviteten ökar hos eleverna 

när lektionerna var uppbyggda efter deras intressen. Samma resultat visar McKenzie och 

Cohens (2006) studie där elevernas aktivitet ökar när de får bestämma själva alltså efter eget 

intresse. Även Downs et al. (2014) resultat visar på samma utkomst då elevernas aktivitet var 

som högst när de presenterades ett smörgåsbord av aktiviteter och själva fick välja det de var 

intresserade av.  
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Vidare beskriver lärarna i Bloms (2002) studie att elevernas intresse används som metod för 

att locka dem till inlärning. Även Jones och Lawson (2015) resultat visar att lärarna 

undervisar efter elevernas önskemål för att lättare kunna hitta rätt undervisningsstrategier för 

den aktuella eleven. Elevinflytande sett ur Antonovskys (2005) ögon går under 

meningsfullhet, då eleverna ser det som meningsfullt när de tycker det är kul och har intresset. 

Antonovsky (2005) menar vidare att medbestämmande ger oss motivation att klara det 

eventuella uppkomna problemet. 

Sett till läroplanen skulle denna metod förbättra elevernas framtida fysiska hälsa. I läroplanen 

för grundsärskolan (Skolverket, 2011), i delen om idrott och hälsa, står att det bland annat att 

om man har positiva upplevelser av rörelse ger detta också en större chans att man blir fysisk 

aktiv i livet efter skolan. 

Tre av lärarna använde samtal som ytterligare en metod. Lärarna beskriver att samtal med 

eleverna också kräver tydlighet för att eleverna ska förstå vad läraren vill. I McKenzie och 

Cohens (2006) studie visade resultatet på att elevernas aktivitet ökade när en vuxen gav 

tydlighet till övningen eller fanns med och övervakade densamma. Lärarna ser eleverna som 

mottagliga för samtal, förklarande samtal om hälsa även om det är i enkla termer för att de ska 

förstå. Berthén (2007) fann samma resultat i sin studie där lärarna talar med ett enkelt språk 

och med elevbekant innehåll för att eleverna lättare ska förstå.  

Samtal som metod kan kopplas till Antonovskys (2005) begriplighet då eleverna får chans att 

göra sin omgivning begriplig då lärarna med ett enkelt språk förklarar och förtydligar, men 

också hanterbarheten kan kopplas då de får abstrakta hälsobegrepp förklarade. Lärarnas 

förklaringar ger eleverna kunskap om hur de ska hantera uppkomna situationer. Bergström 

och Hagströmers (2010) studie visar också på att kunskap är viktigt om hälsa även om det i 

deras studie inte visade på högre fysisk aktivitet av denna anledning. Lärarnas samtalsmetod 

kan också kopplas till Bloms (2002) studie som visar att vissa lärare använder samtalet för att 

öka elevernas självkänsla.  

De lärare som i studien samtalar om hälsa och hälsobegrepp ger också eleverna möjlighet att 

praktiskt öva olika moment för att de ska få en ökad förståelse för begreppet via sin egen 

kropp och kroppskänsla. Lärare i Bloms (2002) studie stödjer detta då de också använder ett 

konkretiserande arbetssätt för att begränsa elevernas utmaningar och få dem att lyckas. Vissa 

lärare i studien går även utanför lektionen och försöker få in hälsan via matsituationen, så 

kallad funktionell träning, där eleverna ska förstå vikten av tallriksmodellen och nyttan med 

att äta varierat. Ineland, Molin och Sauer (2013) anser att kostråd som tallriksmodellen är 

viktig för individen då det handlar om deras eget val av livsstil.  

Kontu och Pirttimaa (2009) fann emellertid i sin studie att det var väldigt få respondenter som 

använde denna metod. Lärarens intention med att förtydliga det hälsosamma med att äta enligt 

tallriksmodellen kan ses som Antonsovskys (2009) del begriplighet, där eleven ska få just 

begriplighet i form av att visuellt se hur man ska komponera en måltid på tallriken. 

En lärare använder inte samtal som metod utan använder sin praktiska undervisning för att 

koppla an till hälsobegrepp. Läraren beskriver att eleverna får hälsa genom rörelse. Att koppla 

detta till Antonovskys (2005) begriplighet eller hanterbarhet är svårt då läraren inte vet om 

eleverna förstår att de får hälsa när de rör på sig. Förstår inte eleverna kan de heller inte skaffa 

sig hanterbarheten som är viktigt för det framtida livet. Däremot kan denna lärare få tillfälle 

att avgöra vad eleverna kan rent motoriskt och via sin praktiska undervisning skaffa sig 

pedagogiska strategier då hen ser elevens reaktioner och rörelsemönster för att framöver veta 
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hur eleven ska undervisas på bästa sätt. Jones och Lawson (2015) visade i sin studie att det 

var genom elevernas respons och kroppsspråk som lärarna ändrade sin pedagogik i hänseende 

till eleverna.  

En fjärde metod som det visade sig att tre av lärarna använde var repetition. Repetition 

användes för att eleverna har kognitiva svårigheter att förstå ett begrepp, ett moment eller en 

lektion men också som en trygghetsaspekt för eleverna. Lärarna menade att repetitionen ger 

trygghet åt eleven då eleven känner igen momentet eller lektionen sedan tidigare. Metoden 

används också för att befästa ett moment innan läraren går vidare till nästa. Repetition som 

metod syntes även i Berthéns (2007) studie. Lärarna i hennes studie använde sig av repetition 

som metod vilket Berthén (2007) tolkade som att eleverna aldrig blev färdiga med ett moment 

utan bara fortsatte att öva.  

Fler studier visar på användandet av repetition som metod. Kontu och Pirtimaa (2009) 

beskriver i sin studie att den mest använda metoden bland lärare i undervisning av elever med 

intellektuell funktionsnedsättning är upprepade intensiva repetitioner tillsammans med musik. 

Även lärarna i Bloms (2002) studie beskriver att repetition används för att eleverna ska 

befästa sina kunskaper. Kopplar man detta till KASAM finns både begriplighet och 

hanterbarhet med. Med repetition ger lärarna eleverna möjlighet att få begriplighet om ett 

moment men även hur de ska lära sig att hantera momentet. Meningsfullheten kan också ingå 

om eleverna klarar momentet, men misslyckas eleven trots repetition kan eleven tröttna och 

då utgår meningsfullheten. 

Går man sedan vidare till innehållet i lektionerna syns rörelse som ett tydligt mål, både som 

fysisk träning, samarbete och glädje. Alla lärare har rörelsen som en huvudingrediens i alla 

sina lektioner, men kopplat till hälsa på olika sätt. Hos en lärare får eleverna träna motorisk 

träning och använda sin kropp vilket enligt läraren är hälsa. Tankar om vikten av motorisk 

träning finns också hos respondenterna i Downs et al. (2014) studie som beskrev att 

lektionerna i idrott skulle grunda sig på valfrihet, vilket medförde ökad aktivitet. Den ökade 

aktiviteten som respondenterna i denna studie ville åt var i form av motorik. Motorisk träning 

beskrivs också som den vanligaste metoden lärare i idrott använder sig av i Finland, i form av 

Sherbourne Developmental Movement Method  (Kontu & Pirtimaa, 2009). Lärarna i denna 

studie övar den motoriska träningen för eleverna i hinderbanor, lekar, dans, kampsport och 

simning men uttalar inte någon specifik metod som lärarna i Finland. 

Utöver den motoriska träningen har två av lärarna ytterligare syften med lektionsinnehållet. 

De vill att eleverna ska få träna samarbete, gemenskap och känna glädje. Gemenskap och 

samarbete tränas eftersom eleverna, enligt dessa två lärare, är väldigt inriktade på sig själva 

och behöver göras medvetna om personer runt omkring dem. Detta är också något som lärarna 

i Finland övar med eleverna, men då efter en metod, Sherbourne Developmental Movement 

Method. Metoden har som utgångspunkt att eleverna får träna sin medvetenhet om personer i 

deras närhet och då träna på att skapa relationer (Wieczorek & Kuriata, 2014). Samarbete och 

gemenskap räknas till sociala förmågor vilket Ineland, Molin och Sauer (2013) menar är en 

del i en persons hälsoutveckling. Vidare menar Ineland, Molin och Sauer (2013) att för att 

man ska kunna ändra invanda mönster måste man få möjlighet att öva. 

Elevernas glädje skapar lärarna genom att ge möjligheter för eleverna att lyckas under 

lektionerna. Två av lärarna använder individuella övningar till eleverna i form av 

individanpassade hinderbanor eller ett smörgåsbord av olika aktiviteter. Anledningen är att 

lärarna vill öka elevernas rörelse och möjligheten att lyckas. Respondenterna i Downs et al. 
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(2014) studie stödjer detta då de beskriver att glädje är ett mål på idrottslektionerna vilket 

kräver många olika aktiviteter för eleverna att välja på.  

Motorisk kontroll av sin kropp, glädje och sociala relationer hör alla till hälsa enligt mig. 

Lyckas man klara en fysisk övning känner man också glädje vilket ökar självförtroendet och 

då även meningsfullhet. Att klara av sociala relationer är också viktigt för att få hälsa. Bland 

annat Arnhof (2008) pekar på detta då hon menar att vara social och delaktig är ett sätt att 

skaffa sig bättre hälsa.  

Sett till Antonovskys (2005) teori är meningsfullheten KASAM:s motivationskomponent där 

utmaningen är intressant och engagerande. Meningsfullheten kan också öka självförtroendet 

och självkänslan vilket Bloms (2002) studie tyder på då lärarna beskrev att elevernas 

självförtroende ökade när de fick visa att de klarade av ett moment. Två andra lärare i min 

studie ser innehållet som ett sätt för eleverna att få en kroppskänsla av ett speciellt 

hälsobegrepp. De försöker genom det praktiska tydliggöra ett abstrakt begrepp, så att eleverna 

ska få en ahaupplevelse vilket lättare ska bli en kunskap hos eleven. I Antovskys (2005) 

KASAM begrepp kopplar detta tankesätt först till begripligheten, där eleven via sin 

kroppskänsla ska få en förståelse för vad som händer i kroppen och nyttan med detta. Vidare 

ser lärarna att denna förståelse i förlängningen ska ge eleven hanterbarheten (Antonovsky, 

2005) då de själva ska förstå vikten av ett hälsosamt leverne, vilket i detta fall handlar om 

fysisk hälsa det vill säga motion. Detta skulle då kunna ge meningsfullheten (Antonovskys, 

2005). 

 

8.3 Slutsats 

Syftet med min studie var att få kunskap om hälsoundervisning i grundsärskolan genom att 

undersöka hur fyra lärare beskriver sin hälsoundervisning i grundsärskolan. Metoden som 

användes var kvalitativ intervju.   

Samtliga lärare uttrycker att deras övergripande hälsosyn är att se på hälsa som en helhet. De 

vill att hälsan ska genomsyra elevernas hela dag i skolan. Resultat av studien visar emellertid 

att lektionerna i princip uteslutande handlar om fysisk aktivitet. Vissa lärare försöker få in 

helheten i hälsa genom att föra in samarbete och glädje i lektionerna, men utan någon speciell 

metod och utan att försäkra sig om att eleverna har förstått syftet med lektionen.   

Alla fyra lärare arbetar framför allt med rörelse i fokus på sina lektioner. Hinderbanor och 

lekar används frekvent.   

När lärarna beskriver sin undervisning blir det tydligt att vissa metoder är frekvent 

återkommande. Olika typer av visualiseringsmetoder bland annat genom tekniska hjälpmedel, 

olika metoder för att skapa elevinflytande, samtal och repetition används för att undervisa om 

hälsa.   

Kopplar man lärarnas beskrivning av vad de undervisar om blir det tydligt att endast den 

fysiska delen av hälsa är med. De delar i det centrala innehållet som beskriver fysisk aktivitet 

arbetar samtliga lärare med, med de delar som till exempel handlar om kroppsuppfattning 

eller könsroller beskriver ingen av lärarna att de arbetar med.  
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Studien visade att den övergripande hälsosynen hos lärarna var holistiskt, men att 

undervisningen inte var det. Studiens resultat kan ge andra lärare i idrott och hälsa i 

grundsärskolan en insikt i hur lärare undervisar i hälsa. Förhoppningsvis kan den bidra till 

lärares egna reflektioner över sin undervisning och ge möjlighet till analys om deras 

undervisning i hälsa visar på samma tendenser som studiens resultat.  

Min reflektion och analys av min egen undervisning i hälsa har under arbetets gång blivit 

både djupare och rikare. Jag inser nu att min egen undervisning lägger fokus på den fysiska 

delen och inte den psykiska delen av hälsa. Jag inser också att jag använder samtal och 

elevinflytande som metoder för lite. Studien har visat att dessa metoder möjliggör 

undervisning i mer abstrakta termer och därmed en djupare förståelse för hälsa. Min uppsats 

kommer därmed innebära att jag involverar hälsa i många ämnen och inte enbart som en del i 

ett ämne och med samtal och elevinflytande som huvudsakliga metoder.  

Resultatet av min studie ska inte värderas för högt då studien är väldigt liten. Men resultatet är 

av vikt då ämnet inte är forskat på i någon större utsträckning. Detta ger mina resultat ett 

värde då det bygger på den lilla, befintliga forskning, som gjorts tidigare, men också ger ny 

kunskap till området hälsoundervisning i skolan. 

 

8.4 Vidare forskning  

Hälsoläget för barn med intellektuella funktionsnedsättningar är dåligt. Många barn rör 

alldeles för lite på sig och blir på grund av det överviktiga. De har också färre vänner, vilket 

bidrar till en sämre psykisk hälsa. Skolan är den institution i Sverige som möter alla barn, 

vilket gör att det i skolan finns en möjlighet att hjälpa barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar att förbättra sin hälsa.  

Forskningsläget på området hälsa, skola och barn med intellektuella funktionsnedsättningar är 

ytterst begränsat. Förslag till vidare forskning är därför dels grundforskning på hur 

hälsoundervisningen ser ut i dag, dels forskning kring vilken typ av undervisning som hjälper 

barn med intellektuella funktionsnedsättningar att förbättra sin hälsa.   
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Jag heter xxxxxxxxxxxxxx och är i grunden utbildad lärare i idrott och hälsa. Just nu studerar 

jag till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning på Karlstads Universitet. Jag är nu 

inne på min sista termin och gör mitt examensarbete. Mitt examensarbete kommer att handla 

om hur lärare undervisar i hälsa för elever i grundsärskolan i ämnet idrott och hälsa.  

Jag är intresserad av hur du som lärare bedriver din undervisning i ämnet hälsa och hur du får 

in Läroplanens hälsokriterier i din undervisning.  

Examensarbetet kommer att vara en kvalitativ intervjuundersökning av fyra lärare i drott och 

hälsa som undervisar elever i grundsärskolan. Intervjun kommer att pågå under en timme och 

givetvis kommer du att garanteras anonymitet, sekretess och konfidentialitet. Dessa är 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att allt som sägs i intervjun 

kommer att avidentifieras så att varken du, din skolas eller stads namn kommer att kunna 

utläsas i mitt examensarbete.  

Intervjun kommer att spelas in med en Iphone 4 och sedan transkriberas(skrivas ner) och 

analyseras av mig.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst under intervjun avbryta densamma vilket 

innebär att jag inte kommer att använda resultatet från inspelningen i mitt examensarbete.  

Jag hoppas att du vill delta i min intervjuundersökning och ge mig den värdefulla information 

som jag behöver för att kunna slutföra mitt examensarbete.  

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

xxxxxxxxxxxxx 

Kontakt:  

Telefon: xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx 

Mejl: xxxxxxx@xxxxxxx 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
Kan du beskriva din övergripande syn på din undervisning i hälsa? 

Kan du beskriva mer konkret hur din undervisning ser ut i hälsa i särskolan? 

Beskriv en lektion i hälsa som du är nöjd med. Varför gick den bra? 

Hur lägger du upp en sådan lektion? 

Har du någon lektion som du känner att detta gick inte bra? Varför tror du det gick som det 

gick? 

Kan du mer beskriva hur du anpassar undervisningen? 

Har du något att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


