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I	uppsatsens	inledning	skriver	jag	om	mina	personliga	erfarenheter	som	har	
gett	upphov	till	mitt	intresse	och	fascination	av	området.	Syftet	med	uppsatsen	
är	att	beskriva	och	analysera	speciallärare/specialpedagogers	uppfattningar	
om	och	användandet	av	fysisk	aktivitet	i	undervisningen	för	elever	med	lindrig	
intellektuell	funktionsnedsättning.	Detta	genom	att	informanterna	har	fått	
beskriva	hur	de	uppfattar	vilken	betydelse	fysisk	aktivitet	har	samt	hur	de	
konkret	arbetar.	Metoden	som	använts	är	halvstrukturerade	
livsvärldsintervjuer	för	att	förstå	informanternas	uppfattningar	och	hur	
den	kommer	till	praktiskt	uttryck.	
	
Resultatet	pekar	på	att	informanterna	anser	att	fysisk	aktivitet	ses	som	
viktig	och	påverkar	lärandet.	Det	framkommer	även	att	informanternas	
grundutbildning	påverkar	arbetssätten	som	de	väljer	att	arbeta	med	fysisk	
aktivitet	i	sin	roll	som	speciallärare/specialpedagoger.	Flera	av	
informanterna	inser	under	intervjuerna	att	de	använder	sig	av	mer	fysisk	
aktivitet	än	de	insett	tidigare.	En	slutsats	som	kan	dras	av	undersökningen	
är	det	finns	en	kunskapsbrist	om	hur	fysisk	aktivitet	kan	användas	ur	ett	
lärandeperspektiv.		
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Bakgrund	
Studien tar upp lärares syn på fysisk aktivitet i skolan, närmare bestämt i särskolans 

verksamhet. Kapitlet inleds med en bakgrund av undersökningsområdet och relevanta 

begrepp förklaras. Därefter ges en dispositionen av arbetet och vad som framgår om fysisk 

aktivitet utifrån vad styrdokumenten beskriver. Kapitlet avslutas med undersökningens syfte 

och frågeställningar men först en inledning till vad som gett upphov till mitt intresse och 

fascination av området. 

 
Som idrottslärare har jag många gånger funderat över varför barn och ungdomar idag rör sig 

lite fysiskt. Jag har samtalat med människor i min omgivning om vilka effekter och 

konsekvenser detta kan ha för barn både på lång och kort sikt. När jag arbetade med yngre 

barn i förskoleklass/skola insåg jag konsekvenser av att inte vilja röra på sig. För en del barn 

har oviljan inneburit ett frivilligt/ofrivilligt utanförskap som påverkat inte bara den fysiska-, 

utan även den sociala- och den psykiska hälsan genom att de exempelvis själva valt bort eller 

valts bort av andra. Min erfarenhet är också att om elever hade svårigheter i 

fysiska/idrottsliga lärmiljöer hade de många gånger det arbetsamt även i andra lärmiljöer.  

 

Personligen har jag inte någon erfarenhet av att arbeta med barn i särskola men barn i behov 

av stöd har alltid varit en viktig målgrupp i min lärargärning. Ett exempel på det är att jag 

under min tid som behörig lärare haft ”extra-gympa”. Extra-gympa innebar att under 

schemalagd skoltid stötta barn som hade bekymmer med fysisk aktivitet. Lekfulla varianter 

och möjligheter av fysisk aktivitet var det didaktiska verktyget. Konkret innebar extra-

gympan till exempel att utmana kroppens motorik och perception, träna att interagera med 

andra barn eller att personligen få ta plats i rummet. Responsen från de barn som fick 

medverka var oftast stor. Att exempelvis få arbeta och ”brottas” med den egna fysiska 

kroppen som inte svarade upp, ”kroppen busar”1, var inte alltid det lättaste men gav glädje 

och lycka när både små och större hinder övervanns.  

                                                
1	Hjärnan	och	medvetandet	vet	vad	kroppen	ska	utföra	och	hur	det	ska	se	ut,	men	en	omognad	i	det	neuromotoriska	systemet	gör	att	

resultatet	inte	alltid	blir	som	planerat.	Ovanstående	citat	och	förklaring	hämtat	från	Beijer	Olsen,	idrottslärare	och	fd	medverkande	i	ett	

specialpedagogiskt	team	i	en	kommun.	Mailkonversation	den	16/1	2017.	
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Förförståelse	av	fysisk	aktivitet	
Som student på speciallärarprogrammet insåg jag att min förförståelse inom området fysisk 

aktivitet många gånger var annorlunda än mina studiekamrater och blivande kollegor. 

Eftersom vi studenter läste första terminen gemensamt upplevde jag en skillnad oavsett 

vilken inriktning inom specialläraryrket som mina medstudenter studerade. Skillnad på det 

sättet att min förförståelse och kunskap har bas i det enda skolämne som har ett fysiskt, 

kroppsligt förhållningssätt som utgångspunkt i själva undervisningen (Raustorp, 2000). En 

annan insikt var att det innehållsliga i de gemensamma kurserna tydliggjorde svårigheter med 

att diagnostisera barn oavsett i vad svårigheterna bestod.  

 

Skolverket (2009) tydliggör svårigheten att diagnostisera barn oavsett problematik och 

skriver att: ”när det gäller kunskapsutveckling hos eleverna i särskolan är det ingen 

artskillnad från kunskapsutveckling i andra skolformer, snarare en gradskillnad” (s. 8f). När 

jag genomförde två studiekursarbetsuppgifter med några elever på en särskola blev denna 

gradskillnad tydlig för mig. Jag använde mig av fysisk aktivitet som didaktiskt verktyg och 

arbetade även med formativ bedömning. Resultatet av kombinationen gav resultat på 

elevernas lärande och slående var glädjen och ”hungern” efter mer utmaningar från eleverna. 

Likhet mellan detta och barnen på extra-gympan var stor. Nyberg och Tidén (2004) skriver 

om vikten av att kunna saker och effekter av detta för den enskilda individen. Att hantera och 

behärska saker ger självförtroende, en inre personlig tillfredställelse och är i sig motiverande 

att vilja fortsätta. Aktiviteter som utövas ger mening och innehåll vilket stämmer med den 

glädje och hunger som beskrivits i de två verksamheterna ovan. 

Centrala	begrepp	
I både Läroplan för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011 (Skolverket, 2011) 

och i Läroplan för grundsärskolan 2011 (Skolverket, 2011) under innehåll: Skolans 

värdegrund och uppdrag, rubriken Skolans uppdrag står det att ”Skolan ska sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (s.9). Innehållet 

gäller samtliga lärare i skolan och rektor tillsammans med lärarkår har ett gemensamt ansvar 

för att tillgodose detta. Skolinspektionen (2012) påtalar att ämnet Idrott och hälsa av tradition 

har påverkats av områden som rörelse, fysisk aktivitet och tävlingsidrott. Med grund i denna 

tradition anser Skolinspektionen att fokus varit/är på mätbara resultat av fysisk aktivitet och 

inte på lärande och kunskapskrav som dagens läroplaner efterfrågar. Trots dessa relevanta 
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påpekanden har jag valt att använda mig av begreppet fysisk aktivitet med motiveringen att 

fysisk aktivitet är begreppet som ovanstående läroplaner använder.  

Sammanfattningsvis uppfattade jag att användandet av fysisk aktivitet inte togs upp i 

resonemang om eller förutsättningar för lärande av mina medstudenter och blivande kollegor. 

Området fysisk aktivitet behandlas även marginellt i utbildningen till speciallärare. Ericssons 

(2003; 2005) studier av grovmotorikens betydelse för lärandet och en personlig nyfikenhet på 

vad min yrkeserfarenhet kan erbjuda inom specialpedagogikens område öppnade upp för 

valet av mitt fördjupningsområde.  

Jag har funderat över vad den grupp barn som jag har i fokus ska benämnas. Idag ska 

begreppet intellektuell funktionsnedsättning användas istället för begreppet 

utvecklingsstörning (Arvidsson mailkonversation, den 4/4, 2016). Denna förändring har inte 

fått genomslag än men har påverkat mitt sätt att definiera. Nilholm (2007) skriver att var 

gränsen för lindrig intellektuell utvecklingsstörning dras är omdiskuterat. Skolverket (2006) 

menar att barnen i detta gränsland finns både i grundskolan och i särskolan. En del av barnen 

i gränslandet har en diagnos, andra inte (Giota J. , 2002). Med grund i detta har jag valt att 

använda begreppet barn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.  

 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) paragraf 31 innefattar att varje 

barn har rätt till lek, vila och fritid (Unicef, 2014). För att kunna leka och ha en meningsfull 

fritid förutsätts personliga färdigheter av olika slag och inom olika områden oavsett vad eller 

vilka förutsättningar barnet har. Barnkonventionen ska följas av makthavare i Sverige och när 

det gäller värdegrund och uppdrag är samtliga läroplaner, grundskolans-, grundsärskolans-, 

specialskolans- och sameskolans, i stort sett identiska (Skolverket, 2009). Skolverket menar 

att detta är en tydlig signal från makthavarna kring de rättigheter och skyldigheter som gäller 

för alla barn oavsett svårigheter. Verket påpekar även att en balans i undervisningen mellan 

barns fysiska, motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling ska finnas. 

Utgångspunkt är Barnkonventionens paragraf 31. 

I högskoleförordningen (Regeringskansliet, 2015:389) står det sammanfattningsvis att 

specialläraren/specialpedagogen ansvarar för elever i behov av stöd i verksamhetens olika 

lärmiljöer, vilket innebär samtliga ämnens lärmiljöer i skolan. 

Specialläraren/specialpedagogen ska utveckla verksamhetens lärmiljöer och utveckla/leda det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla elever. Enligt Garpelin 
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(muntlig kommunikation den 4/11, 2014) är skillnaden att specialläraren arbetar med 

eleverna i första hand medan specialpedagogen arbetar med personal som i sin tur arbetar 

med elever. En annan skillnad är att speciallärarens ansvarsområde även inkluderar förskolan 

och dess barn (Regeringskansliet, 2015:389).   

Syfte	och	frågeställning	
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera några speciallärares/specialpedagogers 

uppfattningar om och användning av fysisk aktivitet i undervisningen för elever med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning.  

 

På vilka sätt uppfattar speciallärare/specialpedagoger att fysisk aktivitet har betydelse för 

lärandet hos elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning?  

 

På vilka sätt arbetar speciallärare/specialpedagoger konkret med fysisk aktivitet hos elever 

med lindrig intellektuell funktionsnedsättning?  

Teoretisk	referensram	
Nedan beskrivs utgångspunkterna som jag har haft för mitt sökande och det handlar om 

didaktik, lärande och texter som tar upp tidigare forskning.  

 

Utgångspunkt i arbetets teoretiska referensram är influerade av flera olika källor. En av de 

tongivande är Deweys (1997) teorier. Dewey menar att lusten till att lära inte kan styras eller 

kontrolleras och menar att erfarenheter är en grundbult i människans lärande. Han tydliggör 

vikten av kommunikation och att se sammanhang mellan egna och andras erfarenheter. 

Slutsatsen Dewey drar är att det är genom ett agerande och praktiserande som människan får 

erfarenheter som i kombination med att reflektera genererar personliga färdigheter och 

förmågor. Ur ett helhetsperspektivstänk kan dessa färdigheter och förmågor bli överförbara 

och användbara kunskaper, oavsett vilken miljö människan senare i livet vistas i.  

 

En annan utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). Utgångspunkten för 

perspektivet är att lärande sker via samspel mellan människor kommunikationsmässigt och 

tydliggör att ”kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den 

enskilde individen i hans eller hennes tänkande/handlande” (Säljö, 2000, s. 9). Det 
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sociokulturella perspektivet påtalar vikten av användandet av redskap och verktyg, artefakter. 

Något som trycks på är att det konkreta/praktiska och abstrakta/intellektuella går hand i hand. 

Dessa båda är sammanvävda med varandra och lärandet sker i både formella och informella 

miljöer.  

 

En författare som delvis ifrågasätter det sociokulturella perspektivet är Fredriksen (2015). 

Fredriksen menar att för att ett lärande ska kunna vara möjligt är den fysiska kroppen 

grunden, eftersom kroppsliga grundförutsättningar så som motorik, perception och 

nervsystemets utveckling och mognad möjliggör lärande. Författaren anser att detta är relativt 

nya pedagogiska tankegångar eftersom det dominerande sociokulturella perspektivet i första 

hand menar att människan lär via sociala kontexter i interaktion med andra. Men, menar 

Fredriksen, för att kunna tillgodogöra sig samspelet i den sociala kontexten krävs ”… att hela 

kroppen som bär huvudet är engagerad i processen” (s. 84). Ericsson (2003; 2005) är inne på 

samma tankegångar om än mer djuplodande i den fysiska kroppen och vikten av 

kroppsrörelse. Författaren menar att hur kroppsliga erfarenheter tar sig i uttryck och på vilket 

sätt kroppen kan uttrycka dessa på, kan påverka lärandet både för individen i sig men även i 

relation till omgivningen.  

 

Personligen instämmer jag i samtliga fyra utgångspunkter men ställer mig bakom Fredriksson 

(2015) och Ericsson (2005) tydliggöranden. Mitt ställningstagande och ingång är den fysiska 

kroppens dynamiska utvecklingspotential där kroppen via motstånd utvecklar individ och 

lärande (Fredriksen, 2015). Med motstånd menar Fredriksen redskap och verktyg i form av 

olika fysiska material och i samspel med andra människor.  

Tidigare	forskning	 	
Texten innehåller forskning kring hälsa, lärande, fysisk aktivitet och specialpedagogik men 

startar med en historisk tillbakablick. 

  

Axelsson (2007) har skrivit en svensk historisk tillbakablick över hur styrande i samhället 

använt olika kategoriseringssystem för att peka ut grupper som setts som lågt begåvande. Han 

menar att under historien är det människor som ofta uppfattats som problem som 

kategoriserats som lågt begåvade. Många gånger uppstår problem när barnen till exempel ska 

inordna sig till institutioner som skolan. ”De elever som avskiljdes var de som inte kunde 
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leva upp till skolans normer främst intellektuellt, men också fysiska, moraliska och 

disciplinära former” (s. 218). Axelsson menar att den historiska tillbakablicken och 

innebörden av det fortfarande idag har relevans för hur samhället kategoriserar, på vilka 

grunder och perspektiv det görs på.  

 

Hellblom-Thibblin (2004) presenterar liknande tankar i sin text om den svenska historiska 

framväxten men med skolhälsovården i fokus. Hellblom-Thibblin menar att det i hennes 

undersökning tydliggjorts en skiljelinje mellan perspektiv, det medicinska, kategoriska samt 

det sociala/relationella, i hur barn som uppfattas problematiska får hjälp till exempel via 

specialpedagogik. ”Den skiljelinjen får betydelse för synen på åtgärder eftersom orsakerna 

uppfattas olika” (s.37). Frithiof (2007) skriver att relationen mellan det medicinska- och det 

pedagogiska perspektivet är påtagligt än idag och tydliggör att skiljelinjen eller 

maktförhållandet även kan vara av annan art. Det medicinska perspektivet påverkar än idag 

till exempel en elevs skolplacering och även lärare önskar diagnoser på barn som uppfattas 

som problem (Frithiof, 2007). Diagnoser uppfattas olika beroende på vem som har mandat att 

bestämma och vilka perspektiv som är politiskt korrekta. Det vill säga av vem och var denna 

skiljelinje dras som Hellblom-Thibblin (2004) tydliggör och som i sig kategoriserar barn, kan 

legitimisera särbehandling, exkludering och även påverkar hur den pedagogiska 

skolverksamheten organiseras.  

Hälsa		
Tideman (2012) problematiserar konsekvenserna av ökningen av inskrivningarna till 

särskolan för unga vuxna med lindriga intellektuella funktionsnedsättningar och menar att på 

lång sikt för enskilda individer får detta psykiska- och sociala konsekvenser. På vilket sätt 

och i vilken omfattning vet vi inte än, menar Tideman, men att det får framtida konsekvenser 

för den enskilda individen och även ur ett samhällsperspektiv påtalas med stor tydlighet. 

Även Isaksson (2009) tydliggör detta och anger särskolan som ett exempel. Att tillhöra en 

gruppering som särskiljs från de ”normala” kan påverka identifikation och ger effekter där av. 

Om stöd hämtas i systemteorin kan det bidra till att se komplexiteten i att hantera 

specialpedagogiken och insatser i relation till tolkning av normalitet, exkludering och 

hälsoeffekter. Systemteorin (Öquist, 2008) ger förklaring till fenomenet exkludering och 

hälsoeffekter samt stödjer det Tideman (2012) och Isaksson (2009) skriver. Öquist (2008) 

skriver om öppna/slutna system och menar att i slutna system kan ett avfjärmande inom ett 

system generera ett utanförskap. Det slutna systemet skapar en egen livsvärld med liten 
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kontakt med omvärlden och ”… det är av största betydelse för hälsan och livskraften i sådana 

subkulturer att det sker en viss input och output mellan dem och samhället runt omkring” 

(s.49 f).  

 

Ineland, Molin och Sauer (2013) är inne på samma tankar och lyfter begreppet den nya 

särskolegenerationen när de problematiserar att allt fler barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar placeras i särskola och konsekvenser av det i ett samhällsperspektiv. 

Författarna menar att det på både ett samhälls-, organisations- och individnivå kommer att få 

effekter. De exemplifierar detta med den sociala hälsan genom att titta på vikten av sociala 

nätverk. Sociala nätverk ses som en ”skyddsfaktor som kan förstärka känslan av identitet och 

därmed öka den psykiska och fysiska hälsan” (s.183). Ineland, Molin och Sauer 

problematiserar vidare och menar att livsvillkoren, exempelvis utbildning, tillsammans med 

omgivande livsmiljöer, exempelvis den fysiska och psykosociala miljön, samt elevens egna 

val och levnadsvanor formar förutsättningarna för en god hälsa. Skolinspektionen (2015) är 

inne på samma tankegångar och skriver att hälsa och lärande förutsätter varandra och 

tydliggör att en god hälsa är grunden för att skolarbete lyckas.  

 

Williams (2001) menar att den enskilt viktigaste faktorn för att utveckla och behålla god 

hälsa är fysisk aktivitet. Mikaelsson (2012) skriver att dagens inaktivitet, i form av minskad 

fysisk aktivitet och ökat stillasittande, hos befolkningen generellt påverkar morgondagens 

hälsa. Skolan är en institution som Mikaelsson anser bör agera för att möjliggöra en 

kunskapsökning kring och vikten av att utföra fysisk aktivitet sett ur ett hälsoperspektiv. 

Blomqvists (2013) studie påvisar liknande resultat, men har ungdomar utan och med 

lindrig/måttlig utvecklingsstörning som undersökningsgrupp. Det som undersöktes var 

balans, fysisk aktivitet, kapacitet samt sambandet mellan dessa faktorer. Resultatet visar att 

ungdomarna med utvecklingsstörning presterade sämre på flertalet av balanstesten och på 

samtliga styrketest jämfört med kontrollgruppen. Nonis och Jernice (2014) har också forskat 

på lindrig utvecklingsstörning, men på barn och undersökningen har grovmotorik i fokus. 

Resultatet visar att barn med lindrig utvecklingsstörning har sämre grovmotorik än jämnåriga 

utan utvecklingsstörning. Författarna menar att grovmotoriska färdigheter spelar en viktig roll 

i umgänget med jämnåriga och påtalar vikten av färdigheterna för att kunna leka. Nonis och 

Jernice menar också att grovmotoriska färdigheter har stor betydelse för barn med lindrig 

utvecklingsstörning sett från barnens holistiska utvecklingsperspektiv. 
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Lärande	
Forskning presenteras kring lärandet i relation till kunskapsbegreppet, motivation, illusionen 

av ett tak för lärande och multimodalitet men inleds med en allmän text kring lärande.  

 

Begreppen kunskap och lärande har tolkats och uppfattats olika under den historiska 

framväxten av begreppen. Gustavsson (2000) menar att det är viktigt att inse att kunskap blir 

en del av ens personlighet, att den ”… bärs av människor…” (s.219). Författaren menar att 

hur kunskap sedan tolkas och förstås beror på individens personliga erfarenhet samt i det 

sociala sammanhang den presenteras. Kunskap och lärande har erfarenhet som gemensam 

grund och fortsättningsvis fortsätter processen med att kunskap och lärande förstås personligt. 

Vikten av en arsenal av erfarenheter och kunskap påtalar även Knutagård (2003). Författaren 

menar att barns erfarenheter blir till genom att de får se, höra, uppleva och förstå så mycket 

som möjligt och här i genom lägga grund för fantasi.  

 

Gustavsson (2000) menar att det finns tre dimensioner av kunskap: teoretisk-vetenskaplig, 

praktisk-produktiv och kunskap som praktisk klokhet. Alla tre dimensionerna är lika mycket 

värda, samspelar och är beroende av varandra. Vad det handlar om är att använda ”rätt” 

dimension, i ”rätt” mängd vid ”rätt” tillfälle. Biesta (2007; 2010) tydliggör liknande tankar 

och synliggör vikten av ett demokratiskt förhållningssätt och menar att ”enkla” lösningar inte 

fungerar i en skolkontext. Lärandet är komplext, sammansatt av både subjektiva och 

objektiva delar vilket kräver en mångfald av olika strategier. Samma tankegångar men med 

läraren i fokus framför systemteorin (Öquist, 2008). Systemteorin menar att balansen mellan 

den traditionella undervisningen och ett öppet, demokratiskt förhållningssätt hos läraren 

möjliggör elevers utveckling. Att hantera detta, inta olika roller i olika situationer och 

sammanhang är en viktig kvalité för en lärare och som genererar elevers delaktighet, kritiskt 

tänkande och lärande. Fredriksen (2015) instämmer även hon, men är tydlig med att barn och 

ungdomar lär via den fysiska kroppens erfarenheter och att detta inte kan bortses ifrån. Att 

undersöka yngre barns lek och sociala kommunikation för att möjliggöra framtida utveckling 

och lärande har Suhonen, Nislin, Alijoki och Sajaniemi (2015) tittat på. Undersökningen 

tydliggör vikten av lek för barn i behov av stöd och påtalar vikten av bråk-/fysiska lekar som 

en strategi för att underlätta för dessa barn. Suhonen m fl synliggör som en konsekvens av 

detta vikten av kunniga och lyhörda lärare med kunskap och erfarenhet av den fysiska leken 

och hur den fysiska leken kan ta sig i uttryck.  
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Bamford och Wimmer (2012) påtalar att det finns starka belägg för att använda konsten och 

kulturen för att underlätta lärandet och höja elevers motivation. Två av dessa belägg är att det 

påverkar det sociala klimatet positivt och att när konsten och kulturen är en del av skoldagen 

och genomsyrar det som lärs genererar det kommunikation och emotionell utveckling. 

Bamford och Wimmer påvisar även belägg för att detta arbetssätt är effektivt i arbetet med 

barn med särskilda behov. I en artikel av Bamford (2016) skriver hon om vikten av ett 

sinnesbaserat lärande som grund eftersom ”… det praktiska lärandet ger näring åt hjärnan, 

eftersom det på avgörande vis bidrar till hjärnans utveckling” (s.45). Bamford påtalar att 

lärarkåren generellt avfärdar sinnesbaserade aktiviteter i lärandet och att de inte har kunskap 

om ”… den stora lärande potential som praktiska aktiviteter faktiskt har” (s.45).    

Motivation		 	
Gärdenfors (2010) menar att det är viktigt att förstå att det mesta av lärandet sker med 

automatik och att det mesta lärandet sker utanför skolans kontext. Milsom och Glanville 

(2010) uppger att det finns ett antal faktorer i det informella lärande som lärare inte har 

kontroll över. Författarnas undersökning, som genomförts med elever med 

inlärningssvårigheter och elever med emotionellt- och uppförande problematik, påvisar detta 

via direkta/indirekta kopplingar mellan den sociala förmågan i relation till betyg hos 

undersökningsgruppen. Kunskapen och förståelsen kring dessa kopplingar bör skapa en 

utgångspunkt för lärarkåren i hur att agera inom det formella lärandet. En slutsats som dras av 

författarna är vikten av att individualisera undervisningen samt att utveckling av elevers 

färdigheter och agerande tar tid.  

 

Motivation och hur det kan ta sig i uttryck i skolans värld är något som Giota (2002) skrivit 

om. Giota synliggör i sin litteraturöversikt att det finns mängder av olika faktorer som 

påverkar en elevs motivation vilket är viktigt att känna till av vuxenvärlden. Oavsett om det 

är inom forskar- eller skolvärlden är motivation komplext och det finns svårigheter för 

vuxenvärlden i att möta elever, där och då. Bamford (2011) har i en rapport skrivit om att 

elever i Norge är uttråkade och saknar motivation.  En anledning till detta uppges vara att det 

praktiska lärandet har försvunnit i skolan. Ett tydligt ställningstagande hos Giota (2002) är att 

motivationssvårigheter och oförståelse handlar just om vuxenvärldens tillkortakommanden 

och inte hos elevernas förutsättningar att lära. Författaren menar att ett önskvärt beteende hos 

vuxenvärlden är en större förståelse och tolerans för elevers ageranden och att elevers 

motivation att lära och utvecklas ändrar sig över tid. Öquist (2008) påtalar att människan har 



14	
	

lättare att handla utifrån egna, inifrån påkomna lösningar än lösningar som kommer utifrån 

och från andra.  

 

Knutagård (2003) menar att situationer människan medverkar i gör det av ett motiv. Motiv är 

det som skapar motivation hos människan att handla och ta del av omvärlden. Motivet, som 

ger mening till verksamheter och enskilda handlingar, tillfredsställer människans behov och 

blir viktigt i en motivationsprocess. Det som Nyberg och Tidén (2004) kallade mening och 

innehåll i relation till att behärska och hantera saker. Även Knutagård (2003) menar, liksom 

Giota (2002), att det tar tid att utvecklas/lära sig och att det är en livslång process.  

Illusionen	av	ett	tak	för	lärande	
Göransson (2014) problematiserar kring människans utveckling och menar att det finns inget 

tak, det vill säga det går inte att bestämma en gräns för en individs utvecklingspotential. 

Tiekstra, Hessels och Minnaert (2009) har liknande tankegångar i deras studie där 

undersökningsgruppen hade lindriga intellektuella funktionsnedsättningar. Resultatet 

tydliggjorde att undersökningsinstrumentens utformning var det som avgjorde hur 

undersökningsgruppens begåvning uppfattades av omgivningen. Författarnas förhoppning är 

att användandet av dynamiska tester, istället för akademiska, ska hjälpa lärare att se 

möjligheter i hur elever med lindriga intellektuella funktionsnedsättningar lär bäst och 

använda det i undervisningssituationer. Deras förhoppning är även att det kan förändra lärares 

attityder och förväntningar av vad unga med lindriga intellektuella funktionsnedsättningar 

kan lära sig. Isaksson (2009) reflekterar kring en individs utvecklingspotential men från olika 

perspektivs påverkan. Han anser att personal kring skolan måste inse att skolans miljö och 

personals arbetssätt bidrar till en elevs svårigheter och menar att det är ett uttryck för ”… 

bristande samverkan och konsensus…” (s. 79) mellan olika perspektivs ställningstagande.  

Multimodalitet	
Selander och Kress (2010) problematiserar svårigheter gällande lärandet idag då många av de 

som kommer till utbildningsmiljöer av olika slag har olika kulturella kapital och förståelse av 

detta kapital. Ett begrepp författarna lyfter fram är multimodalt lärande. Multimodalt lärande 

handlar om kommunikation i relation till de resurser som finns kring oss och som människan 

använder för att tolka och skapa mening. Författarna synliggör exempelvis begreppen 

simulering och memisis. En fördel med simulering är bland annat att fler sinnen aktiveras och 

att en personlig, kroppslig erfarenhet genereras. Memisis, att härma, ger även den fördelar 

med att, för den enskilda individen, pröva och testa nya rörelsemönster. Fredriksen (2015) 
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skriver att nästan all kommunikation är multimodal och synliggör bland annat kroppsspråk 

och mimik.  

 

Multipla mål skriver Giota (2013) om och menar att elever i en skolkontext strävar efter att 

nå flera mål samtidigt. Eleverna strävar efter både kognitiva, sociala och emotionella mål och 

det både i relation till lärandet och till de sociala situationer som eleverna medverkar i. 

Selander och Kress (2010) tydliggör vikten av insikt i att olika kulturer/praktiker historiskt 

värderar, bedömer och erkänner olika kulturella och praktiska uttryck i en hierarkisk ordning. 

De skriver att ”… det är inte denna företeelse i sig som här är av intresse, utan i vilken mån 

något erkänns som ett acceptabelt sätt att visa sina kunskaper och sitt lärande på” (s.44). Ett 

lärande kan vara av vikt i ett specifik social, rumslig kontext men i ett annat sammanhang kan 

detta lärande bedömas och värderas på ett helt annat sätt och kanske inte heller erkännas som 

ett lärande. 

Fysisk	aktivitet	
I texten synliggörs vikten av rörelseförmåga och fysisk aktivitet som verktyg i lärandet men 

inleds med begreppet helhetssyn i relation till fysisk aktivitet. 

 

Fredriksen (2015) skriver att den kroppsliga kompetensen, både för vuxna och barn, är 

grundläggande för människan. Människan ”… använder erfarenheterna för att förstå sig 

själva och omvärlden” (s.11). Författaren påtalar vikten av ett helhetstänk och konsekvenser 

för lärandet om ett helhetstänk inte finns. Langlo, Hansen och Annerstedt (2002) menar också 

de att det är viktigt att ha en helhetssyn. En helhetssyn från vuxenvärlden som ser hela 

barnets utvecklingsområden och möjligheter till utveckling av både kropp och själ. Duesund 

(1996) som skriver om kroppen som tema inom specialpedagogik tydliggör även hon 

begreppet helhet och menar med begreppet förståelse: sammanhang, sammansatthet, 

mångtydlighet och mångsidighet. Författaren skriver att kropp och omgivning 

samverkar/påverkar varandra och att kroppen i sig är ett livsvillkor som människan delar med 

andra människor och som inte kan bortses ifrån.  

 

Ericsson (2003) påtalar också vikten av ett helhetstänk och tydliggör att kroppsrörelser är 

fundamentala för en individs utveckling och upplevelse av sig själv. Den personliga 

utvecklingen sker i samspel med omgivningen och upplevelsen av trygghet och delaktighet 

blir viktiga delar i det sociala sammanhanget. Kylén (1979, 1981) skriver om vikten av att ha 
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en helhetssyn på människan och detta utifrån begåvning. Författaren menar att människor och 

hur de blivit formade genom livet påverkar begåvningsnivån. Kylén problematiserar det 

komplexa samspelet och menar att det ofta läggs för stor vikt vid själva begåvningens 

betydelse istället för att se och utmana kroppsliga utvecklingsområden som genererar 

mognad. 

Rörelseförmåga	
Tidén (2016) påvisar ”… styrdokumentens betoning på att alla elever ska ges möjlighet att 

utveckla en grundläggande rörelseförmåga respektive kroppslig förmåga under skolåren” 

(s.20). Författaren påtalar även rörelseförmågans komplexitet då förmågan även är en del i ett 

sammanhang och inverkar på andra områden sett ur ett helhetsperspektiv av elever. Clark 

(2005) tydliggör rörelseförmågans betydelse under uppväxten för att uppleva tillit och 

trygghet till den fysiska kroppen förmåga i ett livslångt perspektiv.  

 

Begreppet självkänsla synliggör Ericsson (2005) och det i relation med rörelseförmåga samt 

social gemenskap. Själva rörelseerfarenheterna, det vill säga den egna tilltron till kroppen och 

dess möjligheter, är under uppväxten av stor vikt och en grundläggande del till självkänslans 

utveckling. Utfallet av rörelseförmågan, som i sin tur påverkar självkänslan, är viktig i 

relation till den sociala gemenskapen. Raustorp (2006) tydliggör att en god fysisk självkänsla 

är en del i grunden av hur individer uppfattar sig själva. Att ha en god fysisk självkänsla 

påverkar sättet och delaktigheten av hur en individ medverkar i aktiviteter. En mindre god 

fysisk självkänsla genererar en nedåtgående spiral som kan avgöra ett barns delaktighet i 

fysiska rörelselekar och aktiviteter. Ericsson (2003) menar att aspekter som att inte få vara 

med i lek och i andra fysiska sammanhang även kan leda till mobbing. 

 

Fredriksen (2015) och Langlo, Hansen och Annerstedt (2002) skriver att det växande barnet 

upptäcker och upplever med hjälp av den fysiska kroppen. Langlo, Hansen och Annerstedt 

menar även att de kroppsliga erfarenheterna, rörelseförmågan, är det som genererar det första 

lärandet och de menar att barn under de första levnadsåren ”… tänker med kroppen” (s.20). 

Duesund (1996) har samma tankegångar och menar att ”att det är vår förmåga att uppfatta, 

känna och röra oss som gör oss i stånd att förstå vår omgivning” (s.37). Författaren fokuserar 

på kroppen som grundläggande begrepp när det gäller förmåga till inlärning och kognition.  

Den fysiska kroppen glöms många gånger bort i skolans värld och behovet av fysisk aktivitet 

ses som något som inte är önskvärt (Langlo Jagtoien, Hansen, & Annerstedt, 2002). 
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Fredriksen (2015) påtalar även hon den fysiska kroppen, men inom förskolan, och att 

kroppens påverkan på lärandet i ett helhetsperspektiv missas. Langlo, Hansen och Annerstedt 

(2002) återkommer till begreppet helhetssyn och menar att synsättet, det vill säga samspelet 

mellan kropp och själ, förutsätter att uppmärksamhet riktas mot barnets alla delar. Vilket 

innefattar ”… både de fysiska och motoriska, emotionella och sociala sidorna av barns 

inlärning” (s. 21) och att en konsekvens av detta är varierande inlärningsmiljöer, 

inlärningssituationer och arbetssätt.  

 

Ericsson (2005) lyfter fram miljöns betydelse för att barn ska få goda utvecklingsmöjligheter 

eftersom barn idag har fler syn- och hörselerfarenheter än rörelseerfarenheter och att 

erfarenheterna är en effekt av hur miljön, både utomhus och inomhus, är utformad. Om 

inlärningssituationer och arbetssätt menar Ericsson att det är viktigt för elever, som 

exempelvis har inlärningssvårigheter eller en funktionsnedsättning, att skoldagen regelbundet 

bryts av fysiska aktiviteter för att träna motorik och uppleva rörelseglädje. I en uppföljande 

studie tydliggörs även att de elever som hade en god grovmotorik bättre klarar av de krav 

som grundskolans mål kräver än elever med sämre grovmotorik (Ericsson & Karlsson, 2014). 

Ericsson och Cederberg (2015) har genomfört en undersökning av fysisk aktivitet, motivation 

och lärande. Resultatet visar att det finns signifikanta samband mellan betyget i ämnet idrott 

och hälsa, att vara fysiskt aktiv på fritiden och betyg i till exempel matematik och svenska.  

Fysisk	aktivitet	som	verktyg	i	lärande	
Den fysiska dimensionen för det växande barnet relaterat till ett lärandeperspektiv har 

Ericsson (2003) undersökt. Studien handlar om hur ökad fysisk aktivitet och träning av barns 

motorik genererar positiva effekter av barns motoriska utveckling samt påverkan på 

exempelvis koncentrationsförmågan. Ericssons resultat indikerar att motorisk träning även 

har positiv betydelse för skolprestationer i matematik och svenska. Sambandet mellan lärande 

och motorisk träning menar Ericsson (2013) kan vara svårt att förstå och tydliggör att det 

troligen är en kombination av olika tillkortakommanden som tillsammans genererar 

svårigheter av lärandeförmåga. Det sensomotoriska2-, det neurologiska- och det psykologiska 

perspektivet är delar som framhålls som viktiga i sammanhanget. Mycket förenklat kan det 

sägas att träning och automatisering av sensomotorik påverkar självförtroende som i sin tur 

                                                
2	Samspelet	mellan	motorik	och	perception	utgör	förutsättningar	för	fysisk	aktivitet.	Samspelet	kallas	sensomotorik	och	är	avgörande	för	
hur	den	fysiska	förmågan	kan	komma	till	uttryck.	Intryck	från	omvärlden	uppfattas	av	sinnen	och	dessa	signaler	skickas	till	hjärnan	via	
sensorer.	Hjärnans	förmåga	att	tolka	dessa	signaler,	skicka	vidare	till	kroppens	muskler	och	leder	och	är	avgörande	för	hur	kroppen	agerar	
(Ericsson,	2003).	Förenklat	går	det	att	säga:	Sinnena	uppfattar,	hjärnan	tolkar	och	motoriken	agerar.	
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påverkar uppmärksamhet och skoltrivseln vilket i sin tur påverkar motivation för att vilja lära 

och detta i en positiv spiral (Ericsson, 2013). Om någon del inte harmoniserar i helheten är 

risken stor att spiralen istället blir negativ vilket i sig kan generera motivationsbrist.  

 

Kirby, Davies och Bryant (2005) har undersökt lärares och allmänpraktiserande läkares 

kunskap kring barn med inlärningssvårigheter. Sex funktionsnedsättningar var i fokus, 

exempelvis autism och ADHD. Undersökningen visar att det finns en kunskapsbrist hos båda 

lärarna och de allmänpraktiserande läkarna om hur dessa funktionsnedsättningar kan ta sig i 

kroppsliga, fysiska uttryck så som svårigheter av motorik, koordination och perception. 

Kunskapsbristen får betydelse för och om lärarna och läkarna upptäcker samt erbjuder 

adekvat hjälp. Men det viktigaste av resultatet är konsekvenserna av detta för det enskilda 

barnet både på kort och lång sikt och författarna påpekar vikten av ett holistiskt 

förhållningsätt och att sätta barnet i fokus. 

 

Ahlberg (2013) menar att det inte är speciellt överraskande att emotionella aspekter som 

självförtroende, motivation och intresse påverkar vilken inställning en elev har till att vilja 

lära. Ahlberg menar att speciallärare/specialpedagoger får kunskap om detta under 

utbildningen och är medvetna om kraften hos de emotionella aspekterna. För 

specialläraren/specialpedagogen blir det därför viktigt”… att skapa en balans mellan krav 

och förmåga…” (s.14) så att eleverna antar utmaningen och inte undviker det de mest 

behöver utmanas i.   

Specialpedagogik	
Nedan presenteras forskning kring segregering eller inkludering, eller både och, samt 

specialpedagogik i relation till fysisk aktivitet men texten inleds med forskning kring 

utveckling av och inom specialpedagogik, 

 

Ahlberg (2013) menar att det är viktigt att problematisera aspekter som influerar och 

påverkar dagens specialpedagogik i skolan. Hon menar att för speciallärare/specialpedagoger 

är forskning det ena benet och den beprövade erfarenheten det andra benet. Nilholm (2007) 

menar att den specialpedagogiska- och den pedagogiska forskningen liksom den 

specialpedagogiska verksamheten och skolpedagogiken har en del att lära av varandra och då 

med barn som har speciella behov i fokus. Beroende på vad som är i fokus, vilket perspektiv 
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som används som förklaring och hur det används, kan detta generera lärdomar för forskning 

och verksamheten. 

 

Både Ahlberg (2013), Nilholm (2007) och Isaksson (2009) tydliggör att specialpedagogik 

vilar på en politisk normativ grund och synliggör perspektivs kamp om hur 

specialpedagogiken ska utföras i skolan. Perspektiv synliggör varandras otillräcklighet, det 

vill säga ett perspektivs tillkortakommande i vissa hänseende och den kritik som framförs 

genererar andra perspektivs framväxt (Öquist, 2008). Obalanser blir tydliga. 

 

Skolverket (2009) påtalar svårigheter med att kunna bedöma effekter av specialpedagogiskt 

stöd. Skolverkets kunskapsöversikt tydliggör att den svenska skolan ofta arbetar med 

segregerande lösningar. Den forskning som lyfts fram, och som ofta har genomförts på elever 

med lindrig utvecklingsstörning, menar att segregerande lösningar kan vara ett sätt bland 

andra lösningar och som kan stötta elevers lärande. Särskiljandet kan även ge negativa 

effekter för eleven, till exempel i form av en negativ självvärdering och motivation.  

Segregering	och/eller	inkludering?	
Om elever med funktionsnedsättningar ska segregeras eller inkluderas, på vilket sätt, 

omfattning och hur förs det många diskussioner om (Skolverket, 2006). Tideman (2012) och 

Isaksson (2009) ser ökningarna och effekterna av inskrivning till grundsärskolan för individer 

med lindrig utvecklingsstörning som något som kan relateras till organisationsnivå. Även i 

internationella studier ifrågasätts hanteringen med segregering. Simmons och Bayliss (2007) 

har undersökt segregeringens och inkluderingens för- och nackdelar för barn med omfattande 

och multipla inlärningsproblem i sydvästra England. De menar att en omvärdering av att barn 

med omfattande inlärningsproblem som sätts i specialskolor bör göras eftersom det inte alltid 

är den ultimata lärandemiljön för barnen. 

 

På grupp- och individnivå är kamrateffekten viktig, det vill säga att elever med olika kvalitéer 

och kunskaper i en kamratlig anda utmanar, stöttar och hjälper varandra. Lyfts eleven från 

klassen, mer eller mindre permanent, är det svårt att kamrateffekten lärandemässigt ska kunna 

uppstå och det är de svagpresterande eleverna som förlorar mest på detta (Skolverket, 2009). 

Gillies och Ashman (2000) tydliggör även de att deras undersökning indikerar att barn i 

behov av stöd lär bäst i små, strukturerade grupper som samarbetar. Att eleverna har tränat 

och fått lära sig att samarbeta, via lärarnas val av undervisningsmetoder, lyfts även det fram 
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som viktiga delar för att skapa förutsättningar för lärande. Författarna menar att dessa 

kamrateffekter som uppstår bör vara av intresse hos lärarkåren eftersom lärandet hos barn 

med inlärningssvårigheter generellt ökar. 

 

Dubbel exkludering, det vill säga att både lyftas ur sin klass och hänvisas till särskilda 

skolenheter, förekommer allt oftare och är ett sätt att hantera specialpedagogiskt stöd på. 

Dessa exkluderande lösningar, menar Skolverket (2009), lägger problemet hos eleven och 

inte som en kombination av individen- och miljörelaterade förutsättningar. Två författare som 

utgått från denna kombination av förutsättningar för att lyckas stödja elever med behov av 

specialpedagogik är Giota och Emanuelsson (2011). De har undersökt hur rektorer hanterar 

stödet till barn i behov av stöd. Resultatet från studien visar bland annat att alla rektorer som 

medverkade ansåg att lärarnas kompetens är av oerhört stor betydelse för att det 

specialpedagogiska stödet ska falla ut positivt. Samtidigt uttrycker i stort sett ingen rektor att 

arbetssättet eller personalens förhållningssätt påverkar det stöd barn i behov får eller hur 

stödet utfaller. Svaren kan tolkas som motsägelsefulla och stödjer det Skolverket (2009) 

påtalar gällande att problematiken tydliggörs som individrelaterat och inte en kombination av 

individ- och miljörelaterade förutsättningar. Giota och Emanuelsson (2011) drar av sin studie 

slutsatsen att ”… många barn av olika skäl inte får lika möjlighet till lärande och löper risk att 

bli marginaliserade” (s.2).  

 

Skolverket (2006) har genomfört en studie om att andelen elever med inskrivning i 

grundsärskolan har ökat och studiens fokus har varit varför ökningen varierar i Sveriges 

kommuner. Den största ökningen av elever finns bland de som befinner sig i gränslandet 

mellan grundsärskola/skola och en av anledningarna till elevökningen menar Skolverket 

beror på grundskolans arbetssätt, det vill säga miljörelaterade förutsättningar. Studien 

synliggör också kommunala kompetensbrister så som vikten av en god organisation. Även 

enskilda tjänstemän, rektorer och personals personliga attityder och uppfattningar, till 

exempel om inkludering och/eller exkluderade lösningar, kan påverka hur organisationen 

hanteras.   

Specialpedagogik	och	fysisk	aktivitet	
Ericsson (2003) menar att det är viktigt att möta barn i behov av stöd med variation av 

flexibla lösningar och menar att det kompensatoriska förhållningsättet kan vara ett 
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komplement till det relationella förhållningsättet. Det relationella förhållningsättet menar 

Ericsson är det förhållningsätt som råder i skolans specialundervisning. Författaren menar att:  

 

Här saknas en helhetssyn, där hänsyn tas till alla svårigheter en elev kan få i skolans miljö. 
Forskningsfrågor och diskussioner om pedagogiska åtgärder för elever med sensomotoriska 
svårigheter verkar vara ett tämligt outforskat fält inom specialpedagogiken, vilket är något 
förvånande eftersom elever i skolsvårigheter ofta har behov av extra stöd och träning av just de 
sensomotoriska funktionerna (s. 193).   

 

Ericsson skriver att specialundervisning många gånger sker inom ämnet svenska och 

matematik och där genom missas barn som behöver stöd av annan karaktär. Skolinspektionen 

(2012) bekräftar bilden och tydliggör exempelvis att särskilt stöd för elever som inte nått 

kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa ofta inte får det.  

  

Törn (2015) har undersökt hur fysisk aktivitet kan vara ett verktyg inom specialpedagogik. 

Författaren har intervjuat specialpedagoger om hur de ser på den fysiska aktivitetens 

betydelse för inlärning och hur fysisk aktivitet används under skoldagen, förutom 

idrottsundervisningen. Törns intervjuer tydliggör att det finns en skillnad hur det fysiska 

lärandet och användandet av det skiljer sig åt mellan specialpedagogerna, beroende på vilken 

grundutbildning de har i botten. Iakttagelsen stärks av Olsson (2011) som i sin undersökning 

gällande fysisk aktivitet på träningsskola tydliggör att personal med olika grundutbildning 

arbetar på olika sätt och med olika djup i arbetet med fysisk aktivitet.  

 

Andra aspekter som Törn (2015) tydliggör kan relateras till organisatoriska förutsättningar. 

Schemaläggning och lärarbyten i de högre stadierna kan exempelvis innebära svårigheter för 

lärare att bryta för aktiviteter av fysisk art vilket gör att det inte används. Ytterligare aspekter, 

som specialpedagogerna i undersökningen lyfter fram, är tid och kunskap. Samtliga 

specialpedagoger uttrycker att det fysiska lärandet har betydelse men att deras kunskap inom 

området är minimalt vilket präglar deras ställningstaganden av vad undervisningen läggs på. 

Tid att läsa in sig på aktuell forskning om det fysiska lärandets betydelse saknas i relation till 

annat ansvar de har, vilket även styr specialpedagogernas handlande. I kvalitetsgranskningen 

av ämnet Idrott och hälsa av Skolinspektionen (2012) lyfts denna saknad även för 

idrottslärarna. Skolinspektionen menar att en anledning beror på organisatoriska 

förutsättningar som exempelvis att skolornas ledning och att idrottslärarna själva saknar 

erfarenhet och arbetssätt av att ge och erbjuda specialpedagogiskt stöd i ämnet. 
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Törns (2015) studie visar att samtliga specialpedagoger tror sig veta att fysisk aktivitet 

påverkar lärandet positivt, bland annat koncentrationsförmågan, men att de i sin egen 

specialundervisning inte använder sig av fysisk aktivitet som verktyg. Alla sex informanterna 

i undersökningen anser det vara önskvärt med en allmän ökning av fysisk aktivitet i 

undervisningen men är samtidigt fundersamma över vem som är ansvarig och vem som ska 

utföra det. Detta problematiserar Törn vidare när hon skriver fram specialpedagogiska 

implikationer av hennes undersökning. Törn menar att det är viktigt att rektorer har kunskap 

om fysiskt lärande, att det finns ett helhetstänk gentemot eleverna och en gemensam 

målsättning.  

Metod		
Gustavsson (2004) skriver att om forskaren avser ge en helhetsbild av det som undersöks är 

hermeneutiken ett sätt att göra det på. Hermeneutik handlar om att försöka greppa 

existentiella dimensioner där forskaren försöker förstå och tolka människors handlande. Min 

motivering av forskningsmetoden hermeneutik är för att jag är intresserad av att skapa en 

helhetsbild av hur användandet av fysisk aktivitet i relation till lärande kan ta sig i uttryck hos 

några speciallärare/specialpedagoger i undervisningen för elever med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

Intervjun är deskriptivt och det är den halvstrukturerade livsvärldsintervjun som är mitt 

metodval. Motiveringen till metodvalet är att på djupet försöka förstå den personliga 

referensram som speciallärarna/specialpedagogerna uttrycker och se hur det tar sig i praktiskt 

uttryck gentemot elever. Intervjuformen öppnar upp för olika sätt att ställa frågor på och 

genererar en ökad förståelse och möjligheter till de förklaringar som uttrycks (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

Mitt önskemål var att få kontakt med speciallärare. Svårigheter med att få tag i denna 

målgrupp avgjorde att undersökningen genomfördes även med specialpedagoger. Oavsett 

vilken lärarkategori de tillhörde var kriteriet för att bli intervjuad att de arbetat konkret med 

elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Den första kontakten togs med sex 

kommuners centrala skolenhet. Ytterligare en kommun tillkom, det vill säga sammanlagt sju 

kommuner. I ett första skede ville jag ta reda på om och var i kommunerna det fanns 

speciallärare/specialpedagoger.  
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På de grundskolor/särskolor som blev aktuella ringde jag upp rektor, sammanlagt cirka 35 

kontakter. Beroende på responsen och om aktuell målgrupp fanns inom verksamheten 

agerade jag vidare och skickade ett missivbrev (bilaga 1) till rektorernas e-post. Anledningen 

till förfarandet var att jag ville säkerställa att missivbrevet inte försvann eller prioriterades 

bort i mängden av övrig konversation till rektorerna. Det var svårt att få direkt telefonkontakt 

med samtliga rektorer och i några fall talade jag in på telefonsvarare eller alternativt skickade 

ett mail via växeln. I missivbrevet bad jag rektor presentera forskningsområdet och fråga 

speciallärare/specialpedagog om medverkan i undersökningen. Beroende på detta svar 

avslutande/agerade jag vidare. I de fall där jag hade fått kontakt med 

specialläraren/specialpedagogen, och personen överensstämde med urvalet, skickade jag ett 

brev (bilaga 2) och därefter bokades tid för intervju. 

Jag intervjuade fyra speciallärare/specialpedagoger som arbetade på grundsärskola. De andra 

fyra speciallärare/specialpedagoger hade elever som följde grundsärskolans läroplan och som 

var integrerade i grundskolan. En avgränsning var elever som befann sig i gränslandet oavsett 

skolform. På grundsärskolan innebar det att det var speciallärare/specialpedagoger som 

arbetade med elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning som kontaktades. På 

grundskolor var det speciallärare/specialpedagoger som hade barn som följde 

grundsärskolans läroplan som kontaktades. Anledningen var att jag ville nå dessa 

speciallärares/specialpedagogers erfarenhet av att arbeta med barn med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning. Skolverket (u.å.) har nämligen olika krav på speciallärare. Kravet på 

speciallärare i integrerad skolform är att läraren ska ha en speciallärarexamen medan det i 

särskola krävs en speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning för att få undervisa 

dessa elever.  

Genomförande	
Informanterna fick själv bestämma tid och plats där intervjun genomfördes. De praktiska 

förutsättningarna som jag tydliggjorde var att intervjun skulle ske ostört, tiden det beräknades 

ta, att intervjun spelades in och etik. De praktiska förutsättningarna fungerade som tänkt i 

samtliga fall och intervjuerna varade mellan 27-51 minuter. Tidsåtgången skiljer sig åt mellan 

respektive intervju vilket jag tolkade som olika nivåer av reflektion och erfarenhet av att 

arbeta med undersökningens fokus, fysisk aktivitet, i rollen som speciallärare/specialpedagog.  

Inledningen av intervjun var viktig att reflektera över för en trygg och tillitsfull ingång och 

även stämma av de praktiska förutsättningarna (Kvale & Brinkmann, 2014). Intentionen var 
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att ett seriöst småprat skulle skapa den ingången vilket även skedde. Under intervjun gjorde 

jag regelbundet sammanfattningar av informantens svar för att säkerställa att jag förstått den 

andra. Avslutningen var även den viktig att reflektera kring och anledningen till detta var att 

det under/efter intervju kan känslorna hos den intervjuade vara både positiva, fundersamma 

och/eller arbetsamma (Kvale & Brinkmann, 2014) och jag avrundade därför intervjun med en 

fråga av uppföljande karaktär. 

 

Jag tematiserade områden som utgick från syftet och frågeställningarna. Inom ramen för ett 

bestämt temaområde skrev jag fram underfrågor. Kvale och Brinkmann (2014) menar att i en 

intervjuform som den halvstrukturerade ska den innehålla övergripande ämnen och 

underrubriceringar för att fånga det som ska undersökas. Ett sätt att underlätta processen var 

att skriva två intervjuguider. En som utgick från det område som ska undersökas (bilaga 3) 

och en med de praktiska frågorna som ska ställas (bilaga 3, tydliggjorts med kursiv stil) och 

relatera dessa till varandra (Kvale & Brinkmann, 2014). Framarbetningen synliggjorde en 

struktur och som underlättade i analysfasen. Frågeupplägget skrevs med korta, lättförståeliga 

frågor i en vardaglig framställning och ton.  

 

Jag genomförde två pilotintervjuer som avcheckning av intervjuguiden. Avcheckningen 

gjordes för att kontrollera det praktiska upplägget och om jag fick svar på det jag avsåg att få. 

Jag tränade på att vara aktivt lyssnade och ställde andrafrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). 

De jag intervjuade var båda lärare och arbetar/har arbetat inom särskola. En av dem var 

specialpedagog och har även arbetat med barn i behov av stöd i grundskolan. Erfarenhet från 

pilotintervjuerna var att ordningsföljden i intervjuguiden samt min kroppskommunikation i 

interaktion med de jag intervjuade reviderades. Erfarenheten blev även att frågeställningarna 

innehållsmässigt var i logisk ordningsföljd vilket visade sig genom att informanterna med 

automatik ofta kom in på nästa frågeområde. 

 

Samtliga inspelade intervjuer transkriberades fullt ut av mig. Jag skrev det som uppgavs men 

tydliggjorde exempelvis tystnad, skratt etc där det upplevdes som relevant för förståelse av 

sammanhang och tolkning. Motiveringen till detta var att framställa det muntliga överfört till 

skriftligt språk på ett dynamiskt och levandegörande sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har 

även haft ett anteckningsblock liggandes bredvid där reflektioner skrevs ned för att eventuellt 

använda som underlag till diskussionen.  

 



25	
	

Att jag skrev ut intervjuerna själv samt reflekterade kring vilket slag av transkribering som 

var lämpligast innebar två sätt att stärka arbetets reliabilitet och validitet. En annan etisk fråga 

var att en avpersonifiering av informanterna gjordes. Jag valde att kalla intervjupersonerna 

för S1, S2 osv. Där S:et står för speciallärare/specialpedagog och siffran i ordningsföljden jag 

genomförde intervjuerna. Informanternas citat som användes i arbetets löpande text 

tydliggjordes skriftspråksmässigt. Motiveringen var att undvika otydligheter eller 

förlöjliganden i transkriberingen mellan ett muntligt och skriftligt språk samt förståelsen hos 

läsaren (Kvale & Brinkmann, 2014).       

 

De frågor som arbetades fram utifrån de tematiserade områden var de som jag använde mig 

av i analysen. Jag arbetade induktivt och svaren från informanten fördes in på ett underlag 

som vertikalt synliggjorde den enskildes svar samt horisontellt vad samtliga informanter 

uttryckte i frågan. Efter kategoriseringen av det som informanterna uttryckte stämde jag av 

med den sammanfattning jag uppgivit för informanten. Allt för att dubbelchecka att 

kategoriseringen generellt överensstämde med det som informanterna uppgivit. Jag använde 

mig av metoden klipp och klistra, det vill säga att bearbetningen görs handgripligen, vilket är 

en av många metoder (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Kategoriseringen låg till grund för att relatera svaren tillbaka till frågorna, de tematiserade 

områdena och till undersökningens syfte och frågeställning. Via detta synliggjordes en röd 

tråd mellan undersökningens helhet och de delar som undersökningen bröts ner till. 

Gustavsson (2004) skriver att den hermeneutiska spiralen innebär att delarna i helheten och 

helhetens delar tydliggörs och stärker varandra för att säkerställa den tolkning som gjordes. 

Detta förhållningssätt genererar ny och annan förförståelse samt bygger vidare, vilket stärker 

undersöknings upplägg och metoderna som valts.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om fyra osäkerhetsområden som jag som forskare 

behövde reflektera och förhålla mig till. Dessa fyra är informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll. Med informerat samtycke menas i första hand 

tydliggöranden för informanterna vad som var syftet och upplägg av undersökningen samt för 

och nackdelar med deltagandet. Frivilligheten i undersökningen och att när som helst kunna 

avbryta sin medverkan var andra viktiga delar. Den insamlade rådatan kommer endast att 

användas i uppsatsen. Konfidentialitet innebar att informanterna blev informerade om att 

svaren blir avidentifierade och att informanten godkände att intervjusvaren används. 
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Konsekvenser för en undersökning lik denna kan vara att som forskare agera utifrån att göra 

gott. Att göra gott innebär att reflektera kring och göra så lite skada som möjlig (CODEX 

Vetenskapsrådet, 2011). När det handlade om forskarens roll var det personliga kvalitéer som 

det moraliska handlandet och integritet som påvisas. En annan infallsvinkel i forskares roll 

hör till det som publiceras, det vill säga undersökningen i sig. Det som lyfts fram var vikten 

av korrekthet, sanningshalt och representativitet i det som publiceras (CODEX 

Vetenskapsrådet, 2011). 

Resultat	
Resultatet synliggör styrdokument, olika förutsättningar för lärande, vad lärande kan innebära 

och omfatta och illusionen av ett tak. Texten synliggör även samarbetsytor, 

grundutbildningens påverkan, hälsa i relation till fysisk aktivitet och ur ett helhetsperspektiv 

och vad resultatet pekar på. Hela texten avslutas med en sammanfattning men först 

informanternas bakgrundsvariabler. 

 

Samtliga informanter var kvinnliga speciallärare/specialpedagoger, fyra på grundsärskola och 

fyra på en grundskola med integrerade särskoleelever. Speciallärarna/specialpedagogerna har 

arbetat inom barnverksamheten mellan 20-35 år, som grundutbildning har fyra en 

förskollärar- och fyra lärarexamen. En har både förskollärar- och lärarexamen men då hon 

mestadels arbetat som lärare ingår hon i lärargruppen. Av lärarna är en praktisk-estetisk lärare 

och resterande tre inom de så kallade teoretiska ämnena. Av samtliga åtta informanter har en 

av dem annan inriktning än utvecklingsstörning som speciallärare/specialpedagog. Fem av de 

sju har inriktning utvecklingsstörning, resterande två har övergripande inriktning där 

utvecklingsstörning ingår.  

 

I informantgruppen har fem erfarenheter av att arbeta inom både särskola och grundskola. 

Bland de övriga tre arbetade två inom grundskola och en inom grundsärskola. En av de fem 

har inte arbetat inom grundsärskolan men bedöms som det då hon hade lång erfarenhet av att 

arbeta med barn med utvecklingsstörning under annan huvudman än skolan. Som 

speciallärare/specialpedagog spänner sig erfarenheten mellan att ha arbetat några månader till 

24 år som färdigexaminerad. Samtliga speciallärare/specialpedagoger som arbetar inom 

grundsärskolan har inriktning särskola i sin utbildning. Det har även tre av fyra som arbetar 

inom grundskolan.  
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För att underlätta förståelsen av informanternas talspråk till skrift i citat har jag använt 

tecknet // för att korta av och ta bort avsnitt eller paus som jag såg som mindre viktiga för att 

kunna tolka svaret. 3 

Styrdokument	som	vägledning		
Hälften av informanterna lyfter fram tolkningar av fysisk aktivitet i relation till styrdokument 

och kursplanemål. När dessa fyra informanter synliggör läroplaner och kursplaner görs det i 

olika sammanhang. Två av informanterna påtalar styrdokumenten när de är inne på området 

lärande. ”… de här som är integrerade // de har ju inte det är ju inte samma krav när man är 

efter särskolans kursplan... ” (S3) och ”… alltså man ska utgå från kursplan och läroplan och 

målen och allting // men samtidigt så känner jag att det är ganska fritt hur man ska kunna 

genomföra lärandet… ” (S1). En tredje informant tydliggör i relation till begreppet fysisk 

aktivitet: ”… jag tror inte att vi tänker liksom att den fysiska aktiviteten finns den med // även 

om det står i läroplan // den finns där men jag tror inte att vi tänker så // jag menar läroplan är 

en sak och den ska man ha här på sina axlar // och sedan när vi går genom läroplan // ja men 

det gör vi ju // vi gör det varje dag fast vi inte tänker det…” (S6).  

 

En av informanterna relaterar till styrdokumenten utifrån tre aspekter. I relation till 

utmaningen att inkludera: ”… arbeta helt och hållet inkluderat // vilket innebar att en enskild 

elev satt i sin klass med 25-27 andra elever och pedagogen skulle klara av att tillgodose den 

elevens behov jobba utifrån särskolans läroplan för den eleven…” (S2). Den andra aspekten i 

relation till grundsär- och grundskolans läroplaner: ”… rent formellt så är det ju precis 

samma tyngd i båda två lagligt sett så har // oavsett vilken läroplan du följer så har du (som 

elev, författarens förtydligande) precis samma rättigheter och det är ett styrdokument // den 

ska följas..” (S2). Den tredje aspekten tar upp utmaningar: ”… den största utmaningen i 

särskolan jo det är att förhålla sig till styrdokumenten // till läroplanen och kursplanen och 

utifrån det abstrakta konkretisera så att eleverna förstår // det är den största utmaningen…” 

(S2). 

Organisatoriska	förutsättningar	för	lärandet	på	skolorna		
På ett organisatoriskt plan planerar och agerar skolorna på olika sätt för att erbjuda barn 

daglig fysisk aktivitet under skoldagen. Rastverksamhet, lektionerna i idrott och hälsa samt 

gemensamma aktiviteter presenteras av i stort sett samtliga. Sex av åtta uppger lektionerna i 

idrott och hälsa som en organisatorisk del i det som skolorna erbjuder i form av fysisk 
                                                
3	//	=	”knapp	märkbar	paus”	(Bryman,	2002,	s.	343)		
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aktivitet under skoldagen: ”… de har ju sina idrottslektioner naturligtvis… ” (S3). Tre av 

informanterna på grundsärskolan uppger att de på ett organisatoriskt plan har gemensamma 

planerade aktiviteter med fysiska inslag tillsammans med grundskolan som en del i en 

inkluderings- och lära känna varandra tanke. Exempelvis: ”… vi har ju olika aktiviteter som 

man har tillsammans på skolor eller hela skolan…” (S6), ”… har vi olika typer utav 

temadagar…” (S4), ”… det samarbetet pågår ju hela tiden …” och tydliggör även att ”… 

grundsärskolan står som värd faktiskt för en inkluderingsdag på hösten…” (S5). Aktiviteter 

för hela skolan uppger även tre av informanterna som arbetar på de fyra grundskolorna i 

undersökningen. En av informanterna tydliggör att de individintegrerade eleverna som går i 

skolan just nu inte behöver anpassade aktiviteter. Eleverna ”… som går integrerade de är ju 

väldigt // de är fysiskt aktiva kan man väl säga…” (S4) och deltar på samma villkor som 

övriga och ingen anpassning behövs. En annan informant tydliggör att anpassningen gjordes 

innan aktiviteterna genomfördes.  ”… en sådan aktivitet (gemensam, författarens 

förtydligande) kan vi inte ha för det klarar inte våra elever // på sätt var jag aktiv // att man 

bevakade sina elevers intressen…” (S2).   

 

Alla informanter uppger att de erbjuder eleverna förutsättningar för en innehållsrik 

rastverksamhet där en mängd lek- och spelredskap erbjuds och som är anpassade efter ålder. 

Samtliga skolor anordnar/erbjuder någon form av aktiviteter och att personal medverkar 

under rastverksamhet. Exempelvis uppger en informant att: ”… det finns någon slags 

uppmuntran att göra saker på raster…” (S5) och att i denna uppmuntran finnas aspekter som 

trygghet och närhet av vuxna som en del i rastaktiviteter. En annan informant uppger att ”… 

oftast så finns det ju erbjudande om att göra någon rastaktivitet… ” (S7).  

 

Rastverksamheten sker både inomhus och utomhus på hälften av skolorna. Tre av de fyra är 

högstadium där det finns olika anordande/erbjudande av aktiviter både inne och ute. ”… att 

de kan vara ute och spela…” (S1), ”… rastvärdar ute på rasterna och där men då erbjuder en 

mängd olika aktiviteter //… // då har vi bland annat lite rum // … // det finns ett pysselrum…” 

(S5)  och ”… kan vi säga ett rum som vi kallar för xxx-rum där men där är det mera att 

slappa att man kan liksom sitta där eller lägga sig ner… ” (S4).  Den fjärde informanten 

uppger att de har ett lekrum, där olika leksaker finns att tillgå, och som de använder både som 

ett lärandeverktyg men även för att eleverna ska få leka inomhus. ”… man kan ju kanske få 

leka in vissa saker // i matten leker vi ju ofta affär…” (S6).  
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Illusionen	av	ett	tak	för	lärande		
När det gäller förutsättningar för lärande för barn med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning tydliggörs av de åtta informanterna att det finns goda 

utvecklingsmöjligheter. De uttrycker att ”… förutsättningar för deras (elevernas, författarens 

tydliggörande) lärande är väldigt gott...” (S4), de har en ”… väldig utvecklingspotential…” 

(S8) och ”… alla kan lära sig på något sätt /…/ men när det gäller elever med någon form av 

utvecklingsstörning så kan det ju ta mycket längre tid…” (S7). Att ”… det tar längre tid…” 

(S6) lyfts fram av flera informanter och ”… inte lär sig (de, författarens tydliggörande) lika 

snabbt…” (S3). Informanterna tydliggör även elevernas helt olika förutsättningar för 

lärande;”… här har vi ju nivåer som spretar åt alla håll så att då gäller det att rigga 

förutsättningarna runt omkring…” (S5). En informant tydliggör: ”… jag tror inte det finns ett 

tak utan jag tror att alla kan // får vi bara rätt förutsättningar // får vi rätt stöd med allt ifrån 

rätt kompensation till att stötta ett självförtroende så kan alla utvecklas utifrån sin nivå och 

sin förmåga men absolut att det finns en utvecklingspotential …” (S2).  

Informanternas	syn	på	vad	lärande	kan	innebära	och	omfatta		
När det gäller definitionen av begreppet lärande generellt ger samtliga informanter en bild av 

att lärande kan se olika ut och att det finns många vägar att lära. Exempelvis: ”… att på ett 

konkret sätt kan få mina elever att kanske förstå abstrakta saker…” (S1),”… från det att man 

startar och att man introducerar // … // nu har vi gått i mål // … // ett lärande med syfte att 

kunna använda sig av det som de liksom lärt sig…” (S5) ,”… man kan lära sig på olika sätt 

på olika ja genom olika kanaler… ” (S3),” jag vill lära inför framtiden // jag vill lära att mina 

elever kan klara sig när de blir äldre…” (S6) och ”… det är upptäcka och se nya saker och 

också förstå vissa typer av sammanhang…” (S4), ”… alltså att få eleven att finna motivation 

på eller för det man ska jobba med oavsett om det är praktiska saker eller om det är mer 

teoretiska saker …” (S7) ,”… man lär av sin erfarenheter // man lär av konsekvenserna  av 

sitt handlande sina beteende.. ” (S2) samt ”… lärande är allt det man gör // inte bara i skolan 

lärandet är ju allt…” (S8).   

Individrelaterade	förutsättningar	för	elevernas	lärande		
Fem av informanterna tydliggör eleven i relation till lärandet. ”… deras problem det här 

logiska att kunna se det här logiska och kunna se konsekvenser av vad man gör eller inte gör 

det är ju det de har väldigt svårt att se följderna utav …” (S1) och ”… det tar lite längre tid 

men man kan verkligen nå mål…” (S7). Annat som kommer fram är vikten av att ”… miljön 

runt eleven i lärandesituationen är ju jätte viktigt // är det lugnt eller är det någon som stör // 
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behövs det skärmar // alltså den biten tycker jag också är viktig att de förutsättningarna måste 

ju finnas…” (S7) och ytterligare en informant uppger ”… att tydliggöra lärandet på olika sätt 

till exempel så använder vi väldigt mycket med bildstöd som vi tycker är bra för alla 

elever…” (S4).  

Fysisk	aktivitet	ses	som	hälsofrämjande			
Begreppet fysisk aktivitet definierar sex informanter som att röra på sig eller med ordet 

rörelse. Informanter tydliggör exempelvis att ”… det är bra att röra på sig och att man kan // 

man kan ju lära sig genom att vara fysisk aktiv…” (S3) och ”… jag tänker spontant rörelse // 

att man växlar // att man inte fastnar i någonting // att man // att man varierar… ” (S5). En av 

dessa informanter påtalar också att det handlar om rörelse utifrån sina egna förutsättningar: 

”… vi har även fysiskt handikappade i gruppen ...” (S1). Två informanter uppger att”… det är 

hälsofrämjande men det är ju också ett steg i att lättare kunna fokusera på skolarbetet…” (S7) 

och ”… så fort du använder din kropp // tänker jag // och ofta i kombination med din 

knopp…” (S2).   

Lärarrelaterade	förutsättningar	för	lärandet		
När det gäller hur speciallärare/specialpedagoger själva planerar och vad de konkret erbjuder 

barnen av fysisk aktivitet under skoldagen skiljer sig svaren åt. Tre av dem uppger att: ”… 

den är inte planerad…” (S1), det är inget som jag planerat… ” (S3) och ”… jag planerar ju 

inte så mycket fysisk aktivitet…” (S7). Två planerar undervisningen: ”… man försökte ju 

hela tiden arbeta konkret och praktiskt…” (S2) och ”… det är svårt att säga för det (fysisk 

undervisning, författarens förtydligande) är så olika hela tiden…” (S8) och tydliggör ramsor, 

klappa stavelser, gå runt och räkna, gruppvis, enskilt, inomhus och utomhus. De tre sista 

informanterna beskriver att de planerar in en fysisk aktivitet vid längre lektionspass. Den 

fysiska aktiviteten vid längre pass tar sig för två av dem i uttryck av kortare promenader med 

inslag av samtal och som ofta genererar motivation, kraft och ork att fortsätta arbeta: ”… jag 

tillåter mig till det (promenader, författarens förtydligade) för att jag ser att jag får bättre 

kvalité på lektionspassen…” (S5) och ”… jag går med dem alltså går ut och försöker få igång 

ett samtal…” (S4). Den tredje informanten uppger att: ”… då måste man göra något mer och 

då kan man ta det som paus med // fast man kanske rör på sig // men det heter paus…” (S6). 

De tre som uppgett att de inte planerar fysisk aktivitet alls och flera av de övriga inser under 

intervjuerna att de använder sig av fysisk aktivitet mer än de trott och en informant uppger: 

”… det beror ju på vad man ser på fysisk aktivitet…” (S6). Det som informanterna uttrycker 
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som fysiska aktiviteter, de inte tänkt som fysiska, är exempelvis individuella uppgifter av 

uppmaningsart, som att gå och hämta något, samt gruppuppgifter, som aktiviteter likt spel.  

 

Tre av informanterna uppger att de inte vet om fysisk aktivitet används av övrig personal i 

skolan under lektionstid, en informant uppger att den används under lektionstid vid 

utomhusaktiviteter och en tydliggör inte om det används eller inte på lektionerna. Men 

informanten uppger att ”… de (eleverna, författarens förtydligande) hade ganska väl 

tillgodosett sitt behov av rörelse under dagen…” (S2) och exemplifierar med individuell 

specialgympa, motorikbana och miniröris. En informant uppger att skolan/arbetslaget inför 

läsårsstart planerar för fysiska aktiviteter under schemaläggningen/lektionerna men att det 

under läsåret mer ”… fortsätter i den ruljansen eller rutinerna som man har…” (S6). En annan 

informant uppger att skolledningen ibland under läsåret uppmanar lärarkollegiet till fysiska 

pausaktiviteter på lektionerna: ”… en liten anvisning om att det kan finnas behov av det // att 

vi behöver tänka på det…” (S5). Ytterligare en informant menar att ”… vi har mycket…” 

(S8) och exemplifierar med olika utomhusaktiviteter som tränar exempelvis tabeller och 10-

kamrater.  

Samarbetsytor	–	utbyte	mellan	olika	personal	på	skolan	
Om specialläraren/specialpedagogen har något samarbete med personal som arbetar med 

fysisk aktivitet är det en informant, i relation till de övriga, som svarar annorlunda. 

Samarbetet mellan informanten, idrottsläraren och fritidshemspersonal är stort: ”… vi har 

mycket samarbete // vi är inte så många personal på skolan // vi måste // vi måste hjälpa åt 

med allting…”. De övriga sju har inget samarbete alls i rollen som 

speciallärare/specialpedagog med personal som arbetar med fysisk aktivitet.  En av dessa 

problematiserar begreppet och uttrycker att: 
 

… jag ser lite skillnad på samarbete och samverkan på något sätt för samarbete känner jag där 
ska ju du och jag hitta ett hit fram ska vi det här är målet och så ska vi samarbete fram dit men 
en samverkan kan ju vara att man hjälper till på vägen lite mer så ett utbyte en dialog på ett 
annat sätt så samarbete men det är för att jag lägger in olika saker i orden… (S3) 

 

Det samarbete som finns mellan speciallärare/specialpedagoger och arbetsgrupper som 

arbetar med fysisk aktivitet är kring gemensamma planerade aktiviteter. Exempelvis: ”… vi 

ska ju då planera upp den här hälsogruppen eller rörelsegruppen…” (S5), ”… man använder 

mig som en resurs då under den veckan…” (S7), ”… ibland så samarbetar vi lite kring då 

aktiviteterna som ska göras och kanske friluftsdagarna…” (S4). 
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En informant menar att om behovet fanns skulle ett samarbete på ett mer specialpedagogiskt 

plan vara möjligt. ”… ja det är väl // möjligheten finns men det har väl inte varit aktuellt...” 

(S3). En annan informant uppger ett samarbete mellan fritidshemmet och henne är i form av 

information. Allt för att stötta eleverna med utvecklingsstörning och påverka deras 

delaktighet i till exempel lekar. ”… kunde man ju hjälpa till förtydliga och förklara för de // 

att ni måste stötta upp våra elever…”  (S2). Ytterligare en informant har haft ett liknande 

samarbete, men med idrottsläraren, när det behövdes för att säkerställa och stötta en elev på 

särskolan som deltog i grundskolans undervisning i ämnet idrott och hälsa. ”… då måste man 

ju ha ett annat samarbete…” (S6).  

Grundutbildningen	påverkar	inställning	till	aktivitet	och	handlande		
Flera av informanterna, som har en förskollärarutbildning i grunden, uppger att deras 

grundutbildning till förskollärare är viktig: ”… att man har mycket man kan plocka från den 

// hur man jobbade som förskollärare…” (S8) när de synliggör hur de arbetar konkret som 

speciallärare/specialpedagog. En annan informant påtalar likande tankegångar men har 

lärandet i fokus: ”... där tror jag nog att min förskolpedagogik har jag jätte stor nytta och 

användning av…” (S1). En av de som har grundutbildning som lärare är inne på samma spår 

men då utifrån sitt praktiskt estetiska ämne och menar att ämnet i sig själv genererar ett 

konkret handlande. ”… och lär sig under tiden och att man också gör flera saker på samma 

gång // … // jag menar då alltså också röra runt gå runt hämta saker att det också påverkar 

liksom helheten utav inlärningen…” (S4). En informant, som är mellanstadielärare i grunden 

och som i stort får undervisa i samtliga ämnen, tydliggör förskolepedagogikens konkreta 

användning när hon synliggör den i relation till när hon arbetade på träningsskolan. ”… det 

hade varit bättre att vara förskollärare i botten…” (S2).  

Hälsa	ur	ett	helhetsperspektiv	relaterat	till	undervisning	för	elever	
med	lindrig	funktionsnedsättning		
Sju av informanterna beskriver hälsostatus och lärande för elever med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning på ett likartat sätt. Den åttonde av informanterna är osäker och uppger 

”… det har jag inte riktigt funderat över…” (S3) och denne motiverar det med sin korta 

erfarenhet av att arbeta med grundsärskoleelever. Övriga informanter är övertygade om att 

hälsostatus påverkar förutsättningar för lärande.”… hur man mår fysiskt psykiskt och socialt 

hela biten det // det påverkar lärandet…” (S1), ”… de har god hälsa // de är med i gruppen 

och absolut så är jag övertygad om att det påverkar deras inlärning  och deras chans till 
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inlärning också…” (S4) och”… att det kanske är ännu viktigare för de här eleverna med 

lindrig utvecklingsstörning …” (S7).  

 

Sex av informanterna tydliggör den fysiska hälsoaspekten ur ett helhetsperspektiv och hur det 

kan ta sig i uttryck. ”… det kan för en del (elever, författarens tydliggörande) // kan det vara 

svårt att utföra vissa saker // naturligtvis i den fysiska aktiviteten…” (S3). Tre informanter 

uppger att ”… det kanske blir mycket stillasittande // … // min erfarenhet är att de har inte 

lika mycket fysisk aktivitet…” (S7). En av dem uttrycker att ”… det kanske inte är lika 

självklart att mamma och pappa tar med mig på aktiviteter på samma sätt (som med andra 

barn, författarens tydliggörande)…” (S2) och en informant ”... att det finns ju elever som 

kanske inte har så mycket aktiviteter...” (S6). Samma informant uppger att ”… många av våra 

elever kanske åker // som vi säger från mamman och pappan // man åker taxi till skolan och 

så kanske de bara vill vara inne de kanske aldrig är ute ordentligt …” (S6). 

 

Två av informanterna betonar att deras elever ”… xxx är ju väldigt frisk och väldigt aktiv…” 

(S8), ”… så är våra (elever, författarens tydliggörande) aldrig sjuka // mycket sällan som de 

är sjuka…” (S1) och att de har god närvaro. Dessa två informanter uttrycker att deras 

elev/elever även mår bra socialt och psykiskt. ”… vi har så att rent jätte hög närvaro på våra 

elever så rent psykiskt så tror jag de mår väldigt bra i den här lilla gruppen…” (S1) och ”… 

att man blir en i gänget i skolan också är ju jätte viktigt // det har jag ju märkt skillnad när det 

har varit perioder som man inte har varit i och det tar mycket av kraften det gör det // så det är 

jätte viktigt…” (S8). Fem av resterande informanter tydliggör vikten av det sociala och de 

psykiska aspekterna och använder exempelvis fraser som att ”… samspela med andra…” (S5) 

och ”… socialt umgänge...” (S7).  

 

Andra förutsättningar ur ett helhetsperspektiv som presenteras av de övertygade 

informanterna är sömnbrist, matvanor och hygien. Dessa tre förutsättningar relateras av 

hälften till elevernas hemförhållanden och att det i sig påverkar elevernas lärande. 

Avsaknaden av dessa förutsättningar ”… tar ju fokus från lärandet // definitivt så är det ju …” 

(S5) och ”… med sitt lärande när man inte har det stödet hemifrån…” (S6). En 

sammanfattning av de övertygade informanterna är som en av informanterna uttrycker:  

 
… allt hänger ihop // en bra nattsömn goda matvanor fysisk aktivitet omhändertagande hälsa 
hygien allting // fungerar de sakerna // får jag de tillgodosedda // … // får jag basen och grunden 
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ja med då får jag ju förutsättningarna för att ta ett steg till och ett steg till och då kommer ju 
lärandet med… (S2) 
 

Resultat	visar	på	att	fysisk	aktivitet	i	skolan	ses	som	viktigt	och	
påverkar	lärande	i	skolan		
Samtliga informanter uppger att den fysiska aktiviteten har betydelse för lärandet och menar 

att det har ”… stor betydelse…” (S4), är ”… oerhört betydelsefullt… ” (S5) och att det är ”… 

jätte viktigt…” (S8). Fler än hälften tydliggör den fysiska aktivitetens betydelse för lärandet 

med citat som ”… det hänger ihop hjärnan och kroppen…” (S1), ”… för den här gruppen 

individer som jag jobbar med // jag känner att det blir en skjuts liksom att komma igång…” 

(S5), ”… de får igång sin hjärncirkulation…” (S6), ”… de blir lugnare och mer koncentrerade 

efteråt…” (S7), ”… jag tänker ju då att det är viktigt för lärandet… (S4), ”… när man gör 

saker aktivt med kroppen //…// så tror jag att man lär sig lättare…” (S8). En informant 

uppger exempelvis att ”… ja de (särskoleelever, författarens anmärkning) blev bättre i vissa 

saker // att kunna läsa // att kunna koncentrera sig…”,  ”… det var en kombination av 

allting…” och fortsätter med att ”… det kändes positivt tyckte jag och det tyckte eleverna 

också…” (S1). Eller som en annan informant uttryckte men generellt för alla barn: ”… när 

man rör sig och gör sådana här (fysiska aktiviteter, författarens anmärkning) // … // kul när 

man gör så blir det ju också // att lättare att går in och stannar kvar // inte bara det ska gå in 

det ska stanna kvar också…” (S8). En informant uttrycker:  

 
… stimulera båda dina hjärnhalvor // … // får nervbanorna jobba //…// mer möjligheter till att 
använda fler områden i din hjärna att aktivera så många centrum i hjärnan // … // få med 
kroppen och alla dina sinnen också // det tror jag är optimalt för lärande och för det fysiska 
välbefinnandet… (S2)    

Sammanfattning	
Samtliga åtta informanter uppger att barn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning har 

goda utvecklingsmöjligheter för lärande. Alla informanterna uppger att vägen till lärandet och 

hur det kan ta sig i uttryck för den enskilda eleven ser olika ut. Barn med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning har svårt att se konsekvenser av sitt agerande, behöver tid för att lära 

och miljörelaterade förutsättningar är en del i att stötta elevers lärande. Alla informanter 

tydliggör att fysisk aktivitet är hälsofrämjande och hälften av informanterna lyfter fram 

tolkningar av fysisk aktivitet i relation till styrdokument och kursplanemål.  
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Alla skolor organiserar på olika sätt för att erbjuda barn daglig fysisk aktivitet under 

skoldagen. Rastverksamhet, lektionerna i idrott och hälsa samt gemensamma aktiviteter är det 

som presenteras. Sex av skolorna har gemensamma planerade aktiviteter med fysiska inslag. 

Under rasterna finns det personal som medverkar och ett utbud av olika aktiviteter erbjuds. 

Fyra av skolorna uppger att de har organiserad rastverksamhet både inom- och utomhus.  

 

Tre av speciallärarna/specialpedagogerna uppger att de inte planerar in fysisk aktivitet under 

skoldagen, två att dem planerar fysisk aktivitet och tre att dem planerar fysisk aktivitet vid 

längre lektionspass. Under intervjuerna inser de intervjuade att använder sig av mer fysisk 

aktivitet under skoldagen än vad de tidigare varit medvetna om. Tre av informanterna vet inte 

om fysisk aktivitet används av övrig personal i skolan under lektionstid. Fem informanter ger 

exempel på sådant som kan ses som fysisk aktivitet paus-, lek- och utomhusaktiviteter. Sju av 

informanterna anger att de inte har samarbete med annan personal gällande fysiska 

aktiviteter. Ett undantag är en informant som uppger att denne har stort samarbete. 

Samverkan sker när olika aktiviteter av fysisk aktivitet på skolan ska planeras. Fem av 

informanterna påtalar att deras grundutbildning påverkar och präglar hur de arbetar konkret 

som speciallärare/specialpedagog. Sju av informanterna är övertygade om att elevernas 

hälsostatus påverkar förutsättningar för lärande. Sex av informanterna lyfter fram de fysiska 

aspekterna ur ett hälsoperspektiv och sju av informanterna även de sociala och psykiska 

aspekterna ur ett hälsoperspektiv och dess påverkan på lärandet. Samtliga informanter uppger 

att den fysiska aktiviteten har betydelse för lärande. Flera av informanterna ser utmaningar i 

speciallärarens/specialpedagogens roll för att skapa en motiverande lärmiljö för att 

möjliggöra förutsättningar sett ur ett livslångt individ-och samhällsperspektiv. 

Diskussion	
Uppsatsens resultat diskuskuteras och avslutas med slutsatser, slutord och vidare forskning. 

Det som diskuteras först är metoddiskussionen. 

Mitt val av den halvstrukturerade livsvärldsintervjun visade sig vara ett klokt val. 

Intervjuformen genererade det jag hade för avsikt att undersöka, det vill säga att jag fick en 

inblick i informanternas uppfattning om undersökningsområdet. Upplägget att i första skedet 

få kontakt med kommunrepresentanter och rektorer fungerade väl. Det som har varit svårt var 

att få tag i informanter baserat på mitt önskemål då det handlade om urval. Många gånger har 

jag ifrågasatt mitt urval och mitt val att både intervjua informanter på särskola och på 
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grundskola. Att utöka och intervjua inte enbart speciallärare utan också specialpedagoger var 

ett klokt val, nästan ett måste, för att kunna genomföra undersökningen och få tillräcklig 

mängd data. Det som framkommit är att det finns skillnader i deras syn på och uppfattning 

om fysisk aktivitet i relation till undervisningen och mötet med elever med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning. Inte baserat på i vilken skolform informanterna 

undervisade, utan baserat utifrån personliga ställningstaganden och vilken grundutbildning 

informanterna hade. Svårigheterna med att finna informanter härrör ur det faktum att det 

finns få speciallärare/specialpedagoger överlag. Den övervägande delen av informanterna har 

utbildning med inriktning utvecklingsstörning oavsett vilken av de två skolformerna som de 

arbetade i.  

 

När det gäller datainsamlingen blev resultatet innehållsrikt. Intentionerna gällande de 

praktiska förutsättningarna före och under intervjuerna fungerade och resulterade i åtta 

likartade, men ändå individanpassade intervjuer. Av den respons jag fick, speciellt kring 

sammanfattningarna som jag delgav var och en, förstod jag att de upplevde att jag genomfört 

samtalen på ett lyhört och korrekt sätt. Det vill säga, jag använde ord och begrepp som 

sammanfattade på ett generellt plan, men där de upplevde att igenkänningsfaktorn var stor. 

Jag hade arbetat fram två intervjuguider vilka underlättade analysarbetet och hjälpte mig att 

hålla kursen genom arbetet med diskussionen. Erfarenheten från pilotintervjuerna var nyttiga 

och tankeväckande. Jag är nöjd med att jag tog mig tiden att göra både de dubbla 

intervjuguiderna och pilotintervjuerna. Det arbetet har sparat in tid i det efterföljande 

uppsatsarbetet. Transkriberingarna var mödosamma, men så här i efterhand se jag nyttan av 

det tidskrävande arbetet. Under själva transkriberingen hade jag i ett separat dokument 

nedtecknat frågor och reflektioner som uppkommit under avlyssningen. Anteckningarna har 

jag läst i efterhand, men inte medvetet använt mig av i framarbetningen av diskussionen. 

Dessa anteckningar har troligen hjälpt mig i min tankeprocess och bearbetning. 

Metoden klipp- och klistra finns det för- och nackdelar med, men var en användbar metod i 

detta arbete. Att sammanställa och se informanternas svar tillsammans på respektive fråga 

gav en tydlighet av vad som hade sagts. En nackdel är att missa något väsentligt från 

respektive informant. Jag försökte undvika detta genom att läsa respektive informants 

intervjuguide även efter att jag sammanställt. Förhållningssättet var ett sätt att kontrollera att 

respektive intervju innehållsmässigt även fanns representerat generellt i 

sammanställningarna. Vid några tillfällen insåg jag att sammanfattningarna inte svarade upp 
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på respektive intervju och fick revidera/korrigera. Min ambition var att synliggöra den röda 

tråden mellan undersökningens helhet och de delar som undersökningen brutits ner till 

(Gustavsson B. , 2004).  

När det gäller de fyra etiska principerna, information, samtycke, konfidentialitet, hantering av 

data och forskarens roll, som jag som forskare ska förhålla mig till, anser jag att jag svarat 

upp på. Flera av informanterna gav uttryck för att de var nöjda med genomförandet och det 

resultat som de fick del av. När det gäller tillförlitlighet och giltighet anser jag att studien har 

en god sådan. Jag baserar detta exempelvis på det tillvägagångssättet som kontakttagandet 

gjordes på och det informanterna själva gav uttryck för vid sammanfattningarna. Viktigt är att 

beakta att undersökningen är baserad på de åtta informanterna och resultatet är för litet för att 

dra några generella slutsatser. 

Resultatdiskussion	
Först presenteras informanternas uppfattningar kring lärande och fysisk aktivitet generellt för 

att därefter svara på respektive frågeställning.  

Lärande		
När det gäller förutsättningar för lärande för barn med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning överensstämmer samtliga informanter med det som Göransson (2014) 

problematiserar. Det vill säga, informanternas uppfattning är att det finns inget tak, utan barn 

med lindrig intellektuell funktionsnedsättning har goda möjligheter till lärande. 

Informanternas uppfattning i vad lärande kan innebära och innefatta beskriver ett lärande som 

ser olika ut, att det finns många vägar att lära på och vikten av att få erfarenheter. Detta 

överensstämmer med det Gustavsson (2000) och Knutagård (2003) skriver gällande att 

individer lär olika eftersom vi människor har olika personliga erfarenheter och erfarenheter 

av olika sociala sammanhang. Det som informanterna uttrycker är att barn med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning skiljer sig från andra barn genom att de behöver längre tid 

och att de har svårt att se konsekvenser. Vilket jag tolkar som svårigheter med det som 

Gustavsson (2000) tydliggör med vikten av att använda ”rätt” dimension, i ”rätt” mängd vid 

”rätt” tillfälle.  

 

Några av informanterna beskriver att de ser lärande i ett längre perspektiv, i ett 

samhällsperspektiv och att lärandet finns överallt. Det överensstämmer med det som 

Gärdenfors (2010) påpekar att det mesta av lärandet sker utanför skolans kontext. Milsom 
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och Glanville (2010) är även de inne på vikten av att som lärare förstå att det mesta av 

lärandet har lärarkåren inte kontroll över, men att det påverkar det lärande som lärarkåren kan 

påverka. I sin undersökning tydliggör forskarna den sociala förmågans betydelse för hur 

lärandet tar sig i uttryck och att förmågan påverkar individers betyg. Informanterna tydliggör 

liknande tankegångar när de uttrycker att hälsostatus påverkar förutsättningar för lärande. 

.”… hur man mår fysiskt psykiskt och socialt hela biten det // det påverkar lärandet…” (S1). 

En av informanterna uttrycker i sammanhanget ”… att det kanske är ännu viktigare för de här 

eleverna med lindrig utvecklingsstörning …” (S7). Skolinspektionen (2015) och Ineland, 

Molin och Sauer (2013) instämmer med detta och de sistnämnda synliggör vikten av sociala 

nätverk. Där de sociala nätverken ses som en skyddsfaktor som bidrar till att stärka den 

psykiska och fysiska hälsan.  

Fysisk	aktivitet 
Begreppet fysisk aktivitet definieras i stort sett av alla informanter som att röra på sig eller 

med ordet rörelse, det vill säga att vara kroppsligt aktiv. Sex av informanterna tydliggör den 

fysiska hälsoaspekten ur ett helhetsperspektiv och hur det kan ta sig i uttryck. Tre av dessa 

menar att de elever som de undervisar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning inte är 

speciellt fysiskt aktiva. Williams (2001) och Mikaelsson (2012) skriver att fysisk aktivitet är 

den enskilt viktigaste faktorn för att utveckla och behålla en god hälsa för alla människor. 

Blomquist (2013), Nonis och Jernice (2014) tydliggör vikten av att elever med lindrig 

funktionsnedsättning stöttas/utmanas för att grundlägga en god motorisk kroppslig förmåga 

för att kunna delta i det sociala umgänget med jämnåriga. Även Suhonen med flera (2015) 

menar att för barn i behov av stöd, för att utveckla sin sociala kommunikation, är det viktigt 

att få erfarenheter av fysiska kroppsliga lekar för att stödja det framtida lärandet. Mikaelsson 

(2012) påtalar även att skolan är en viktig institution för att bidra till en kunskapsökning 

kring fysisk aktivitet och vikten av den ur ett hälsoperspektiv. Flera av eleverna, enligt 

informanterna, är mindre fysiskt aktiva vilket påvisar vikten av att skolan medvetet arbetar 

med och för fysisk aktivitet.     

 

Relateras detta till de andra förutsättningarna som presenteras av drygt hälften av 

informanterna, det vill säga sömnbrist, matvanor och hygien, tycks det mig som att de fysiska 

förutsättningarna blir än viktigare. Här återkommer komplexiteten och att det som synliggörs 

påverkar på flera plan såsom lärandet. Två informanter uttrycker det som att avsaknaden av 
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dessa förutsättningar ”… tar ju fokus från lärandet // definitivt så är det ju …” (S5) och ”… 

med sitt lärande när man inte har det stödet hemifrån…” (S6). 

Fysisk	aktivitets	betydelse	för	lärande	
Nedan presenteras vikten av, användandet av och konkret användande av fysisk aktivitet. 

Men först citatet om daglig fysisk aktivitet ur läroplan och organisatoriska förutsättningar för 

det fysiska lärandet. 

 

Ingen av informanterna uttryckte att de var medvetna om som det står i läroplanerna för 

grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011 (2011) och för grundsärskolan 2011 

(2011) det vill säga att ”Skolan ska sträva efter att erbjuda barnen daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen” (s.9). Av de fyra informanterna som själva anknyter till läroplan 

och/eller kursplan påtalar tre av fyra styrdokumenten i relation till lärande och fysisk aktivitet 

på ett generellt plan. Den fjärde informanten problematiserar och tydliggör styrdokumenten 

på tre plan: inkludering, styrdokumenten kontra lagar/rättigheter samt utmaningar men även 

det sker på ett generellt plan. Min personliga tolkning är, även om det aldrig påtalades från 

min sida, att ingen av informanterna i någon större utsträckning hade kunskap/erfarenhet av 

läroplanscitatet angående fysisk aktivitet.  

 

På frågan hur skolorna strävar efter att erbjuda barnen daglig fysisk aktivitet under skoldagen 

planerar och agerar skolorna på likartade sätt. Det som framkommer är erbjudande av 

rastverksamhet, lektionerna i idrott och hälsa samt gemensamma aktiviteter typ friluftsdagar. 

Enligt mig och min kunskap är detta självklara och viktiga inslag under skoldagarna och en 

del i att erbjuda barnen daglig fysisk aktivitet. Relaterar jag det till min bakgrundstext 

upplevde jag åter en skillnad mellan mig och mina informanter på det sättet att min 

förförståelse och kunskap har bas i det enda skolämne som har ett fysiskt, kroppsligt 

förhållningssätt som utgångspunkt i själva undervisningen (Raustorp, 2000). Samtidigt blev 

jag fundersam över skillnaden som jag upplevde, vad det stod för och vad det kan innebära.  

Fysisk	aktivitet	som	mål	och/eller	medel4	
Samtliga speciallärare/specialpedagoger uppfattar att den fysiska aktiviteten har betydelse för 

lärandet och de menar att fysisk aktivitet har ”… stor betydelse…” (S4), är ”… oerhört 

betydelsefullt… ” (S5) och att det är ”… jätte viktigt…” (S8). Detta instämmer jag i men när 

jag tittar på exemplifieringarna hur den fysiska aktiviteten tar sig i uttryck, som promenader 
                                                
4	Uppdelningen	av	perspektiven	mål	eller	metod	har	inspirerats	av	Sandell	(2011).	
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och individuella aktiviteter av uppmaningsart, kan de kategoriseras som medel. Ett medel där 

fysisk aktivitet används för att nå andra kvalitéer: ”… jag känner att det blir en skjuts liksom 

att komma igång…” (S5) och ”… de blir lugnare och mer koncentrerade efteråt…” (S7). Den 

fysiska aktiviteten används även ibland som medel in i lärandet av några av informanterna. 

En informant uppger ”… ja de (särskoleelever, författarens anmärkning) blev bättre i vissa 

saker // att kunna läsa // att kunna koncentrera sig…”,  ”… det var en kombination av 

allting…” och fortsätter med att ”… det kändes positivt tyckte jag och det tyckte eleverna 

också…” (S1). Det sistnämnda tyder på att elevernas motivation höjdes när en fysisk 

aktivitet/praktiskt lärande genomfördes. Motivation är någon som Giota (2002) skrivit om 

och hon menar att det ofta handlar om vuxenvärldens tillkortakommanden och inte om 

elevers förutsättningar att lära som avgör motivationen.  

 

Bamford (2011) menar att många elever idag är uttråkade och saknar motivation just för att 

det praktiska lärandet inte används i skolan. Vikten av ett praktiskt lärande påvisas av en 

informant som uttryckte: ”… när man rör sig och gör sådana här (fysiska aktiviteter, 

författarens anmärkning) // … // kul när man gör så blir det ju också // att lättare att går in och 

stannar kvar // inte bara det ska gå in det ska stanna kvar också…” (S8). Citatet synliggör 

lärande och även att arbetssättet förhoppningsvis innebär att kunskapen blir en del av ens 

personlighet (Gustavsson, 2000). Det som lärs ger mening och tillfredsställer individen 

(Knutagård, 2003; Nyberg & Tidén, 2004). Jag reflekterar även kring att ovanstående citat, 

och även citat tidigare, eventuellt påvisar uppfattningar att se på fysisk aktivitet som mål. Jag 

ser baserat i detta två ingångar i fysisk aktivitet som mål.  

 

När jag tolkat informanternas svar ovan tycks det mig alltså som att flertalet har en intuitiv 

och omedveten insikt i vikten av att använda sig av den fysiska kroppen och sinnena ur ett 

lärandeperspektiv. En informant uppger exempelvis ”… då tror jag att man (personal, 

författarens påpekande) använder kroppen rätt så mycket ibland utan att ens tänka på det…” 

(S2) vilket jag tolkar som ett intuitivt och omedvetet sätt från lärarens sida att skapa 

förutsättningar för lärande. En annan infallsvinkel på att skapa förutsättningar för elevernas 

lärande är att informanterna gör det som Selander och Kress (2010) tydliggör som 

multimodalt lärande. De använder sig exempelvis av simulering vilket innebär att fler sinnen 

aktiveras för att skapa goda lärandesituationer. Ett exempel på detta är: ”… jag tillåter mig till 

det (promenader, författarens förtydligade) för att jag ser att jag får bättre kvalité på 

lektionspassen…” (S5). Dessa två citat anser jag tydliggör att informanterna strävar efter att 
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använda sig av fysisk aktivitet som mål om än på ett intuitivt och omedvetet sätt. Informanten 

som ovan pratar om att kroppen används, uppger i samma mening ”… att göra det abstrakta 

konkret och då tror jag att man (personal, författarens påpekande) använder kroppen rätt så 

mycket ibland utan att ens tänka på det…” (S2).  

 

Relateras samtliga av speciallärarnas/specialpedagogernas svar till fysisk aktivitet som mål 

och till sensomotorikens betydelse som Eriksson (2003, 2013) undersökt är det en av 

informanterna som tydliggör detta uttalat och medvetet.  

 
… stimulera båda dina hjärnhalvor // … // får nervbanorna jobba //…// mer möjligheter 
till att använda fler områden i din hjärna att aktivera så många centrum i hjärnan // … // 
få med kroppen och alla dina sinnen också // det tror jag är optimalt för lärande och för 
det fysiska välbefinnandet… (S2)    

 

Här framkom och synliggjordes skillnaden i den kunskap som jag och flertalet informanter är 

bärare av. Vikten om kunskap kring barns grundläggande fysiska utveckling och det i relation 

till lärandet tycks mig som om att det saknas generellt hos informanterna. Langlo Jagtoien, 

Hansen och Annerstedt (2002) skriver om detta när de hävdar att den fysiska kroppen glöms 

bort i skolan. Fredriksen (2015) tydliggör samma erfarenhet, men baserat i förskolan, och hon 

menar att den fysiska kroppens påverkan på lärandet missas. Törn (2015) menar även hon att 

specialpedagogerna i hennes undersökning generellt uttrycker att de har minimal kunskap om 

fysisk aktivitet och att det påverkar deras val av arbetssätt.  

Konkret	användande	av	fysisk	aktivitet	
När det gäller hur speciallärare/specialpedagoger själva planerar och vad de konkret erbjuder 

barnen av fysisk aktivitet under skoldagen skiljer sig svaren åt. Av de fem som påtalar att de 

planerar fysisk aktivitet under skoldagen uppger det i olika omfattning. Tre av dem synliggör 

promenader och att dessa används vid längre pass för att generera motivation, ork och kraft. 

En informant uttrycker exempelvis ”… att jag ser att jag får bättre kvalité på 

lektionspassen…” (S5) vilket i sig gynnar klassrumslärandet. En annan informant uppger”… 

jag går med dem alltså går ut och försöker få igång ett samtal…” (S4) vilket tyder på försök 

att på olika plan stötta kommunikationen mellan lärare/elev och elev/elev. Min tolkning är att 

det som sker utifrån ett elevperspektiv, vid lärarnas val att promenera, är det som Giota 

(2013) skriver att eleverna strävar efter att nå flera mål samtidigt. Via promenerandet erhåller 

eleverna de kognitiva, sociala och emotionella mål som de strävar efter i det sociala 

sammanhang eleverna medverkar i. Utifrån ett lärarperspektiv gynnar den fysiska aktiviteten 
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lärandet i klassrummet samt stödjer den sociala och kommunikativa processen inom klassen. 

Promenerandet kan även ses som en del i det helhetstänk som Fredriksen (2015) och Langlo, 

Hansen och Annerstedt (2002) tydliggör som en viktig del för att skapa förutsättningar för 

lärande. Få erfarenheter, personliga men även ta del av jämnåriga och vuxnas, för att förstå 

sig själv och omvärlden. Dessa erfarenheter kan även relateras till lärandet generellt så som 

Gustavsson (2000) och Knutagård (2003) presenterar det. 

 

De två som uppger att de planerar in fysisk aktivitet tydliggör att de gjorde det som en röd 

tråd i undervisningen. En av de två informanterna exemplifierar det med: ”… det är svårt att 

säga för det (fysisk undervisning, författarens förtydligande) är så olika hela tiden…” (S8) 

och tydliggör ramsor, klappa stavelser, gå runt och räkna, gruppvis, enskilt, inomhus och 

utomhus. Den andra informanten uppger att: ”… man försökte ju hela tiden arbeta konkret 

och praktiskt…” (S2). Åter tydliggörs en helhetssyn på lärandet som Fredriksen (2015) och 

Langlo, Hansen och Annerstedt (2002) skriver om. Det som blev tydligt är att 

rörelseförmågan och att den fysiska kroppen används under lärprocessen.  

 

En reflektion från min sida är att flera av informanterna, än de ovan nämnda, vid olika 

tillfällen under intervjuerna påtalar att de arbetar konkret för att underlätta lärandet. 

Exempelvis: ”… att på ett konkret sätt kan få mina elever att kanske förstå abstrakta saker…” 

(S1). Relaterar jag detta till att flera av informanter uttrycker att deras grundutbildning 

påverkat deras inställning till vad de konkret erbjuder eleverna av arbetssätt är det intressant i 

sig. Även Olsson (2011) och Törn (2015) påvisar liknande resultat i deras undersökningar. En 

konsekvens här blir vikten av och vilken kunskap som blivande lärare får med sig under sin 

grundutbildning.  

 

De tre som uppger att fysisk aktivitet är ingenting som de planerar alls inser under 

intervjuerna att de använder sig av fysisk aktivitet mer än de tror. Att fysisk aktivitet används 

mer inser även flera av de övriga informanter. En av informanterna uppger ”… det beror ju 

på vad man ser på fysisk aktivitet…” (S6) vilket jag anser är en klok reflektion i 

sammanhanget. Relateras detta till speciallärarnas/specialpedagogernas definition av vad 

begreppet fysisk aktivitet innebär, röra på sig/rörelse, faller det sig naturligt att flertalet av 

informanterna uttrycker sig som de gör. Både gällande att de uttrycker att de inte använder 

sig av fysisk aktivitet men även att flera inser att de använder sig av mer fysisk aktivitet än de 
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tidigare trott. Undersökningen har på detta sätt bidragit till en kunskapsökning hos flera av 

informanterna.  

Slutsatser	
När jag relaterar tillbaka till syftet, att beskriva och analysera några 

speciallärares/specialpedagogers uppfattningar om och användning av fysisk aktivitet i 

undervisningen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, anser jag att jag fått 

insikt i några speciallärares/specialpedagogers uppfattning om och användandet av fysisk 

aktivitet för barn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det som framkommit har 

både inneburit att jag ökat min förståelse av områdets komplexitet, till exempel med hjälp av 

uppdelning av fysisk aktivitet som medel/mål, vilket synliggjorde en kunskapsbrist hos 

informanterna om hur en kroppslig, fysisk rörelseförmåga kan påverka lärandet. Fogar jag 

samman kunskapsbristen med det som olika författare (Clark, 2005; Raustorp, 2006; 

Ericsson, 2003) skriver om tydliggörs vikten av och hur fysisk aktivitet kan möjliggöra 

lärande. Detta kan bli en orsak för elever att uppleva ett socialt utanförskap. Konsekvenserna 

för den enskilda eleven som befinner sig i gränslandet, både ur ett livslångt lärande 

perspektiv men även i ett livslångt perspektiv, skrämmer mig. Det gränsland som Nilholm 

(2007) skriver om och som både Tideman (2012) och Ineland, Molin och Sauer (2013) 

problematiserar för de barn som befinner sig där.  

 

Ur ett lärandeperspektiv kan det som problematiseras ovan innebära att utbytet och 

samarbetet inom lärarkåren blir viktig. Av informanterna är det sju av åtta som uttrycker att 

de har minimalt med samarbete med personal som arbetar med fysisk aktivitet. När de 

uttrycker att det finns/fanns ett samarbete är det mera av upplysningar och information än ett 

utbyte av kunskap och erfarenheter för att stötta lärande. Sätts det minimala utbytet av 

samarbete samman med Skolinspektionens (2012) bild av att elever med behov av stöd i 

ämnet Idrott och Hälsa inte får det stöd de behöver, blir min reflektion, var och av vem ska 

eleverna få det stöd de är i behov av?  

 

Även Giota och Emanuelsson (2011) undersökning om hur rektorer tänker kring kompetens 

blir intressant att reflektera vidare kring. I studien menar alla rektorer som medverkade att 

lärarnas kompetens är av oerhört stor betydelse för att det specialpedagogiska stödet ska falla 

ut positivt. Jag reflekterar vidare: Tänk om flertalet av lärarkåren inte har den kunskap som 

fattas eleven? Det kanske är denna okunskap som kan vara en av pusselbitarna i det Giota och 
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Emanuelsson (2011) tydliggör som att ”… många barn av olika skäl inte får lika möjlighet till 

lärande och löper risk att bli marginaliserade” (s.2) istället för elevens eget 

tillkortakommande.  

 

Majoriteten av de informanter som medverkar i denna undersökning uppfattar jag är 

medvetna om konsekvenser för eleverna de undervisar. Det vill säga att lärandet och 

innehållet bör vara utformat för att skapa förutsättningar för eleverna att på lång sikt klara sig 

i samhället. Några uttrycker exempelvis ”… jag vill lära inför framtiden…” (S6) och, ”… det 

är ett livslångt lärande... ” (S7). Flera av informanterna tydliggör även deras egen lärarroll i 

relation till lärandet och förutsättningar att lära för elever med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning. Två av informanterna uttrycker att ”… måste jag göra i något slags 

samspel… ” (S5), och ”… man ska hitta deras motivation och det ska vara // ja de ska tycka 

att det är roligt det man gör så att säga…” (S3). Vad kan vara mer utmanande för elever (med 

lindrig intellektuell funktionsnedsättning) än lärare som vill lära ut i ett livslångt perspektiv, 

som gör det i samspel med eleverna och allt för att eleverna ska finna den inre motivation 

som utvecklar, stöttar och utmanar deras personliga lärande?! 

Slutord	
I början av texten beskriver jag arbetets teoretiska referensram. Genom arbetet tycker jag mig 

kunna se hur Deweys (1997) tankar kring vikten av erfarenhet och hur det genererar 

personliga färdigheter och förmågor synliggörs av informanterna. Det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2000) synliggörs även det när några av informanterna exempelvis 

uttrycker vikten av samspel mellan speciallärare/specialpedagog och eleven/elever för att 

utmana och motivera till lärande. Jag ställer mig fortfarande bakom Ericssons (2003; 2005) 

och Fredriksens (2015) ifrågasättande av det sociokulturella perspektivet. Fredriksen som 

menar att för att ett lärande ska vara möjligt är den fysiska kroppen grunden, eftersom 

kroppsliga grundförutsättningar som motorik, perception och nervsystemets utveckling och 

mognad möjliggör lärande. Den fysiska kroppens dynamiska utvecklingspotential är grunden 

och förutsättningen för att kunna agera på det sättet som är det sociokulturella perspektivets 

utgångspunkt, det vill säga att lärande sker via samspel mellan människor i första hand för att 

där efter bli en integrerad del av människan.  
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För en del av eleverna som befinner sig i gränslandet kan svårigheterna bestå av fysisk 

karaktär, kroppen busar, och en utveckling av kroppslig karaktär kan vara det som är 

nödvändigt. Ahlberg (2013) menar att ett sätt att utveckla specialpedagogiken är att tillföra 

andra perspektiv. Hon menar även att det specialpedagogiska fältet bör breddas genom att 

skapa en mer komplex helhetsbild av specialpedagogiken och de dilemman eleven upplever. 

Här anser jag att den fysiska kroppens dynamiska utvecklingspotential bör uppmärksammas 

och synliggöras som den grundförutsättning den fysiska kroppen är för lärandet. Kunskap 

kring de dilemman eleven upplever bör innefatta även den fysiska kroppens 

tillkortakommanden och utvecklingspotential.  

 

Resultatet pekar på att fysisk aktivitet ses som viktigt och påverkar lärande i skolan. Relateras 

detta till att det finns få studier som uppmärksammar området tycks det som att studien tillför 

ny kunskap. Fysisk aktivitet och användandet av kroppen i lärandet, både som mål och 

medel, är en väg till att utveckla specialpedagogiken. Viktigare är att det ur en elevs, eller 

snarare ett barns, helhetsperspektiv kan fysisk aktivitet göra skillnad både här och nu och i ett 

livslångt perspektiv. Skolverket (2009) tydliggör att det ska finnas en balans i undervisningen 

mellan barns fysiska, motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling. En balans 

mellan den fysiska, motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling vilket jag ställer 

mig frågande inför om det förhåller sig på det sättet.  

 

Beroende på vilka erfarenheter vi människor är bärare av ser balansen olika ut för oss 

människor. Men att bortse från en grundläggande del som stödjer, utmanar och utvecklar 

lärandet, är enligt mig, inte Att bygga broar som Ahlbergs (2013) bok gällande 

specialpedagogik heter. Min förhoppning är att undersökningsresultatet kan vara ett bidrag i 

att synliggöra den otillräcklighet som Öquist (2008) skriver om. Den otillräcklighet som 

påvisar att ett perspektivs tillkortakommande, en obalans, och den kritik som framförs kan 

bidra till att fysisk aktivitet blir som den är, en faktor i lärandets grundläggande 

förutsättningar.  
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Vidare	forskning	
Med tanke på det som framkommit kring vikten av grundutbildningens innehåll gällande 

fysisk aktivitet och lärande vore det intressant att undersöka lärarutbildningar och den 

kunskap lärarstudenter får inom området. Det skulle även vara intressant att undersöka vad 

speciallärarutbildningen erbjuder för kunskap inom området. 

 

Vi lärare som inte har matematik eller svenska i vår lärarbehörighet kan inte i dags läge välja 

annat än speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning. Jag själv, liksom flera av 

informanterna arbetar inom grundskolan, vilket kanske inte är konstigt med tanke på att 

elever är särskoleintegrerade. Men vad det innebär och får för konsekvenser för särskolan, det 

vill säga att flera av de som utbildar sig till speciallärare/specialpedagoger med inriktning 

utvecklingsstörning arbetar inom en annan skolform, vore intressant att undersöka. 

 

En av rektorerna jag kontaktade meddelade att två speciallärare som arbetade på en 

grundskola med särskoleintegrerade elever valde att inte medverka med motiveringen att de 

inte ansåg sig kunna tillföra undersökningen något. Vad det valet stod för kunskapsmässigt, 

baserat i denna uppsats slutsatser, skulle vara mycket intressant att forska kring. 
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Bilaga	1	
 
Hej!    XXX den 5 april 2016 

 

Jag heter Kicki Karlsson och det var jag som ringde angående möjligheten att intervjua 

speciallärare/specialpedagoger nom verksamheten som du är rektor för. Här kommer en 

skriven version av det jag presenterade i telefon. 

 

Jag är idrottslärare men studerar nu på Speciallärarutbildningen vid Mälardalens Högskola 

och skriver mitt examensarbete. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera några 

speciallärares/specialpedagogers uppfattningar om och användning av fysisk aktivitet i 

undervisningen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Mitt urval är att 

specialläraren/specialpedagogen ska ha erfarenhet av att möta elever i särskolan eller 

individintegrerade elever i grundskolan. Intervjun beräknas ta mellan 45-60 minuter.  

 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer ligger till grund för intervjun. Detta innebär att 

deltagandet är frivilligt och att specialläraren/specialpedagogen när som helst kan avbryta 

intervjun och därmed sitt deltagande. Deltagandet behandlas konfidentiellt och resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

 

Om du/ni har frågor eller funderingar är du/ni välkomna att kontakta mig eller min 

handledare för ytterligare information. Jag kontaktar dig längre fram om hur responsen blev 

samt eventuella kontaktuppgifter till speciallärare/specialpedagog alternativt att du eller 

specialläraren/specialpedagogen kontaktar mig. Med förhoppningen om givande och 

intressanta samtal! 

Med Vänliga Hälsningar   

  Kicki 

 

Student: Kicki Karlsson E-post: xxx 

 Tel. xxx 

  

Handledare: fil dr. Gun-Marie Wetso E-post: gun-marie.wetso@mdh.se 

 Tel. xxx 
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Bilaga	2	
Hej!    XXX den 13 mars 2016 

 

Jag heter Kicki Karlsson.  Det var jag som kontaktade din rektor angående möjligheten att 

intervjua dig i egenskap av speciallärare/specialpedagog. Här kommer en version av det jag 

presenterade för rektor och vad som är i fokus i undersökningen. 

 

Jag är idrottslärare men studerar på Speciallärarutbildningen vid Mälardalens Högskola och 

skriver nu mitt examensarbete. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera några 

speciallärares/specialpedagogers uppfattningar om och användning av fysisk aktivitet i 

undervisningen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 

Speciallärarna/specialpedagogerna ska ha erfarenhet av att möta elever i särskolan eller 

individintegrerade elever från särskolan i grundskolan. Intervjun beräknas ta mellan 45-60 

minuter.  

 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer ligger till grund för intervjun. Detta innebär att 

ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande. Deltagandet behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål.  

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkomna att kontakta mig eller min handledare för 

ytterligare information. Med förhoppning om givande och intressanta samtal 

Med Vänliga Hälsningar    

Kicki 

Student: Kicki Karlsson E-post: xxx 

 Tel. xxx  

Handledare: fil dr. Gun-Marie Wetso E-post: gun-marie.wetso@mdh.se 

 Tel. xxx 
___________________________________________________________________________
    
         Jag tackar ja till att medverka 
         Jag tackar nej till att medverka  
       
                   
    ____________________________________________________                                  
                                                            Namnunderskrift 
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Bilaga	3	
  Intervjuguide 
Inledning.  

Kort presentation av mig och arbetets innehåll. Förutsättningar:   

• Bandspelare	
• Anteckna		
• Sammanfatta		
• Kroppsspråk,	mimik	 	

Bakgrundsvariabler 
• Lärarutbildning	i	botten?	Inom	vilka	ämnen?	
• Hur	länge	har	du	arbetat	som	lärare?	
• Arbetar	du	på	en	vanlig	skola/särskola?	
• Erfarenhet	av	att	arbeta	i	annan	skolverksamhet,	t	ex	på	vanlig	skola/särskola?	

	

Tydliggörande av arbetets syfte: 

Citat: ”Syftet med denna studie är att beskriva och analysera några 

speciallärares/specialpedagogers uppfattningar om och användning av fysisk aktivitet i 

undervisningen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning”. Det jag har i fokus 

är på vilka sätt speciallärare uppfattar att fysisk aktivitet påverkar elevers förmåga att lära och 

på vilka sätt som speciallärare arbetar konkret med fysisk aktivitet.” 

Svara från professionen speciallärarroll. 

Tematiserande områden: 
Område: Lärande 

1) Vad	innebär	begreppet	lärande	för	dig?	(eget	ställningstagande	och	kunskap/	
erfarenhetsbaserad)	Inringning	av	ämnet	
	

2) 	Hur	ser	du	på	lärande	och	förutsättningar	för	lärande	för	barn	med	lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning?	(lärande,	motivation,	hälsa,	målgrupp)	Inringning	av	ämnet	

Område: Fysisk aktivitet 
3) Vad	innebär	begreppet	fysisk	aktivitet	för	dig?	(eget	ställningstagande	och	kunskap/	

erfarenhetsbaserad)	Inringning	av	ämnet	
	

4) Hur	uppfattar	du	fysisk	aktivitets	betydelse	för	lärandet?	(lärande	generellt,	fysisk	aktivitet)	
Frågeställning	1	

Sammanfattning 
Frågeställning 2 (Fråga 5-7) 

Citat: ”I läroplanen står det under innehåll: Skolans värdegrund och uppdrag, rubriken 
Skolans uppdrag står det att ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 
aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” 
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5) Beskriv	hur	ni	på	skolan	planerar	och	agerar	för	att	erbjuda	barnen	fysisk	aktivitet	under	
skoldagen?	(i	relation	till	läroplan,	organisationsnivå)	
	

6) Beskriv	hur	du	planerar	för	att	erbjuda	barnen	fysisk	aktivitet	under	skoldagen?	(i	relation	till	
läroplan,	individnivå)	
	

7) Berätta	vad	du	konkret	erbjuder	barn	för	fysisk	aktivitet	på	lektionerna?	

Sammanfattning 
  
Avslutningsfrågor: 

8) Har	du	något	samarbete	med	personal	som	arbetar	med	fysisk	aktivitet,	t	ex	
fritidspedagoger/lärare	med	inriktning	fritidshem	eller	idrottslärare?	(samarbete, lärande,	
motivation,	hälsa,	målgrupp)	Frågeställning	1	
	

9) Anser	du	att	fysisk	aktivitet	kan	påverka	barns	möjligheter	att	lära?	Frågeställning	1	
	

10) Hur	uppfattar	du	elever	med	lindrig intellektuell funktionsnedsättning,	deras	hälsostatus	och	
lärande	kan	hänga	ihop?	(Relation	mellan	målgrupp,	hälsa	och	lärande)	Helhet,	
sammanfogning	

Sammanfattning 
 
Avslutning: Finns det något du skulle vilja tillägga, komplettera eller förtydliga innan 
intervjun avslutas? 
 
Tack! 
 
Följdfrågor:  

Hur	tänker	du…?	
Berätta	mer…?	

 
 
 


