
K
A

N
D

ID
AT

U
PPSATS



Sammanfattning 
 
Denna studie har gjorts för att belysa vilken roll läraren har i skapandet av elevers hälsa i en 
grundsärskola. Studien lägger fokus på vilka förutsättningar som skapas av läraren och hur 
dessa kan påverka grundsärskoleelevernas hälsa. Det finns forskning som tyder på att 
funktionshindrade generellt har sämre mätbar hälsa. Författarnas studie tar utgångspunkt i 
upplevd hälsa men med stöd i tidigare forskning om mätbar hälsa kan studien ändå ge ett 
riktmärke för hur hälsan ligger till.  För att studera detta så användes observationer, delvis 
deltagande, samt kompletterande samtal med de som medverkade i studien. 
Observationsanteckningar jämfördes och huvudkategorier skapades med hjälp av dessa i 
resultatkapitlet. Resultatet presenterar hur läraren skapar förutsättningar samt vilka 
förutsättningar som skapas. Vidare så diskuteras och problematiseras resultatet i 
diskussionskapitlet. 

 
 
Nyckelord: Pedagogik, hälsa, grundsärskolan, pedagogiskt arbete, holism, kvalitativ metod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Tackord 
 
Vi skulle vilja tacka alla som gjort denna studie möjlig. Ett stort tack till den skola och de 
lärare vi fick möjlighet att observera och använda som underlag till föreliggande studie. Ni 
tog emot oss och visade ett genuint intresse för vår studie och dess syfte. Utan er hade vi inte 
kunnat genomföra detta arbete. Vi hoppas att ni kommer få nytta av denna studie och dess 
innehåll. 
 
Vi vill tacka handledare som har varit med oss under motgångar och framgångar. Speciellt 
tack till den handledare som lärt oss innebörden av ”varför-slipsen”.  
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1. INLEDNING 
Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har elva olika folkhälsomål som är till för att skapa 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela vår befolkning (Arnhof, 2008). Vidare 
har FHI gjort en enkät gentemot individer med funktionsnedsättning som heter “Hälsa på lika 
villkor?” där resultatet av denna visar att det är tio gånger vanligare med dålig hälsa bland 
dessa individer. Resultatet av enkätundersökningen har FHI sammanställt i en rapport vilken 
har fått samma namn som enkäten. Studier av denna karaktär handlar om att mäta den faktiska 
hälsan hos individer mer inriktat åt ett sjukdomsperspektiv, snarare än att se till den upplevda 
hälsan ur ett friskperspektiv, alltså den hälsan som är mer upplevd.  
 
Det som synliggörs i rapporten “Hälsa på lika villkor?” är bland annat bristen på delaktighet 
och inflytande i samhället, men framförallt att den informationen som idag finns utformad om 
till exempel hälsa och livsstil, sunda matvanor och fysisk aktivitet, inte finns utformad så att 
alla kan ta del av den (Boström, 2008). Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det finns en 
medvetenhet om den existerande ohälsan bland individer med funktionsnedsättning samt att 
det finns information som skulle kunna minska detta om den fanns utformad så att fler kan ta 
del av den. Tänkvärt är att problemet således delvis ligger i hur hälsa idag skapas och samtals 
om men också hur individer upplever sin hälsa. Att undersöka individers hälsa och att plocka 
upp de delar av hälsa som ses som mätbara kan i detta fall göra att hälsan missbedöms åt båda 
hållen. Alltså hälsan skulle kunna vara sämre då det finns ett tänkbart mörkertal i och med att 
det kan finnas individer med funktionsnedsättning, där funktionsnedsättningen gör att de inte 
har någon möjlighet att delta i undersökningar. Hälsan skulle också kunna bedömas vara 
bättre då individer som svarat på enkäten kanske upplever sin hälsa som bättre än vad enkäten 
visar. Hälsan och välmåendet hos individer med funktionsnedsättning skulle utifrån 
undersökningar att döma behöva förbättras. Eftersom detta är en angelägen grupp att fånga 
upp så är det viktigt att detta görs i tidig ålder. I och med vår skolplikt är skolan något som 
alla barn och ungdomar går i. Utifrån skolplikt och den existerande ohälsan hos individer med 
funktionsnedsättning gjordes valet att göra ett studiebesök på en grundsärskola. Studiebesöket 
gjordes då främst på träningsskolan vilket är för de elever med större funktionsnedsättning. 
Författarna uppfattade här att det fanns en inriktning mot hälsa som välbefinnande och 
delaktighet snarare än mot fysisk hälsa. Ett intressant fokus skulle därför vara att undersöka 
hur grundsärskoleläraren väljer att se på, specifikt, hälsa.  
 
Grundsärskolan har sedan 2011 en egen läroplan1, där träningsskolan har en egen kursplan. 
Deras läroplan studerades och här hittades en tydlig koppling till hälsa som helhet (se 
precision av begrepp), snarare än till fysisk aktivitet även om detta också var en stor del. Det 
som ska poängteras är att kommunikation i träningsskolan ofta sker via bilder och stödtecken 
och författarna såg därför en problematik med att endast en av dem hade tidigare kunskaper 
inom dessa områden. Valet blev därför att skriva om grundsärskolan där mycket av 
kommunikationen sker via talat språk, och därför kände författarna att detta skulle skapa 
bättre förutsättningar för dessa att kunna genomföra studien. Vidare tar författarna ingen 
utgångspunkt i styrdokumenten utan dessa har snarare varit en inspirationskälla. 
 
Studien tar utgångspunkt i den upplevda hälsan, och hur den skapas och samtalas om. 
Författarna tar fokus på vilken roll grundsärskoleläraren har i denna process och hur denne 
kan skapa förutsättningar för utveckling av elevernas hälsa. 

                                                           
1 www.skolverket.se 
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2. BAKGRUND 
 

2.1. TIDIGARE FORSKNING  
I detta stycke presenterar författarna forskning som hittats med relevans till studien. 
Inledningsvis presenteras övergripande forskningsstatus, därefter beskrivs först en generell 
hälsostatus både till faktisk och upplevd hälsa, vidare kopplas detta med diagnosens 
problematik ur ett hälsoperspektiv. Nästkommande stycke handlar om dokumentstyrning där 
detta också kopplas till påverkan av hälsa, inte hur dokumenten i sig påverkar hälsan utan 
snarare hur dokumenten tolkas och utgör grunden för hur läraren utformar undervisning som 
i sin tur kan påverka elevernas hälsa. Författarna har således inte granskat några 
styrdokument, men valet att ta med forskning som berör hur tolkning av styrdokument kan 
påverka hur undervisningen i grundsärskolan utformas gjordes. Slutligen kommer ett stycke 
där lärarens roll kommer belysas, då först generellt i grundsärskolans verksamhet och sedan 
kopplat till ämnet idrott och hälsa. Viktigt för läsaren att uppmärksamma är att det 
förekommer ett antal olika benämningar på funktionsnedsättning. Detta valdes för att behålla 
de benämningar som förekom i de funna artiklarnas originalutförande. Vidare kommer 
benämningen funktionsnedsättning att gälla (se precision av begrepp) 
 

2.1.1. Översikt 
Uppfattningsvis finns inte så mycket forskning om grundsärskolan över lag. Med syfte och 
forskningsfrågor i fokus under de sökningar som gjordes begränsades resultaten ytterligare. 
Fokus i sökningar var hur hälsa kommuniceras i grundsärskola kopplat till didaktik men också 
lärarens roll i denna kontext (se Bilaga 5). Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) skriver 
i deras forskningsöversikt att det finns en avsaknad gällande forskning relaterat till särskolan 
(förskolan, de obligatoriska skolformerna samt gymnasiet), och då påpekar de att det främst 
saknas forskning relaterat till särskolan som pedagogisk verksamhet. Forskningen har ökat 
jämfört med tidigare, men det finns fortfarande ett behov av ny forskning (ibid.). Författarna 
är medvetna om att denna studie inte är ny, men relaterat till att författarna ej funnit relevant 
forskning kopplat till pedagogik inom grundsärskola kan detta troligen gälla även i dagsläget.  

2.1.2. Hälsa på olika sätt 
Det som skall noteras är att författarna funnit en del forskning om huruvida hälsoläget hos 
personer med funktionsnedsättning ser ut. Denna forskning går under vad författarna kallar 
faktiskt hälsa, den mätbara hälsan. Med stöd i denna forskning vill författarna belysa att det 
tack vare denna typ av forskning kan ses att ohälsa bland funktionshindrade är ett existerande 
problem.  
 
Hälsa hos personer med funktionsnedsättning idag är sämre än den borde vara, detta framgår i 
en nationell folkhälsoenkätstudie (Arnhof, 2008). Resultaten från denna undersökning visar 
på att hälsa hos personer med funktionsnedsättning är tio gånger sämre än hos personer utan 
funktionsnedsättning (ibid.). Vad författarna funnit mest relevant för studien är forskning 
relaterat till aspekter som kan påverka den upplevda hälsan. Exempelvis har författarna hittat 
forskning angående socioekonomisk status som kan kopplas till tilltro till den egna förmågan, 
delaktighet samt kommunikation. Här ser författarna hur den mätbara hälsan kan kopplas till 
den upplevda.  
 
Ward, Nichols & Freedman (2010) skriver att individer med funktionsnedsättning också 
upplever sig ha svårigheter när det kommer till att kommunicera sina behov samt förstå och 
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följa de hälso- och beteendebehandlingar som tillhandahålls (ibid.). I en pilotstudie vilken 
undersökt åtgärder för att förbättra hälsovård hos ungdomar med utvecklingsstörning kom de 
fram till att lärare till de ungdomar som deltog ansåg att barnen skulle lära sig mer om 
kommunikation (Lennox, Rey-Conde & Faint, 2007). Genom olika hjälpmedel skulle 
möjligheter ges till ungdomarna för att förbättra kommunikationen gällande att kommunicera 
sina behov av hälsovård till läkare. De kom även fram till att de hjälpmedel som användes 
kunde bidra till att ungdomarna i studien kunde utveckla bättre hälsa. (ibid.) Vad som är av 
relevans är att de flesta personer med någon form utav utvecklingsstörning ofta själva 
upplever sig ha god hälsa. Att leva med någon form utav utvecklingsstörning eller 
funktionsnedsättning behöver därför inte innebära att individerna upplever sig ha dålig eller 
sämre hälsa (Emerson och Hatton, 2007). Detta kan alltså helt och hållet ses på genom vilket 
sätt individer väljer att se på och mäta hälsa. 
 
Genomförda folkhälsostudier visar på att vuxna med utvecklingsstörning eller intellektuell 
funktionsnedsättning generellt har lägre socioekonomisk status än övrig befolkningen 
(Arnhof, 2008; Flygare-Wallén, Müllersdorf, Christensson, Malm, Ekblom & Marcus, 2009). 
Detta bekräftar även Emerson och Hatton (2007) då de menar att en av de stora grunderna till 
skillnaden i hälsotillståndet är lägre socioekonomisk ställning. Vidare belyser Arnhof (2008) 
att detta kan bero på att personer med någon sorts funktionsnedsättning ofta har kortare 
utbildning jämfört med övriga invånare och inte heller yrkesarbetar. Detta i sin tur leder till att 
de ofta har lågt inflytande, sämre ekonomi, lägre delaktighet och tillgänglighet till samhället 
vilket således påverkar deras hälsa. (ibid.) Detta har anknytning till vad som tidigare 
benämnts som faktisk hälsa, här ska dock påpekas att delaktighet, lågt inflytande och 
tillgänglighet kan ses som upplevd god hälsa beroende på individen. 
 
FHI (2008) har gjort en bedömning till vad som kan påverka hälsa och titulerar detta för 
Hälsans bestämningsfaktorer (se precision av begrepp). Dit hör aspekter som lågt inflytande, 
sämre ekonomi, tillgänglighet till samhället samt lägre delaktighet och när dessa inte uppfylls, 
upplever sig individerna ha sämre livskvalité vilket kan kopplas till individernas hälsa (ibid.). 
Återigen finns här en koppling till både faktisk och upplevd hälsa. 

2.1.3. Diagnosens påverkan och problematik 
Vad som framgår är att diagnostiska instrument vilka används för att diagnostisera psykiska 
symptom inte är anpassade för personer med någon form utav utvecklingsstörning. Detta gör 
då att personer som behandlas, inte alltid får rätt vård då det finns svårigheter med att 
identifiera vilken slags behandling som ska användas. (FHI, 2008:18)  
 
Greiner (2010) nämner att människor idag använder sig av diagnoser för att förstå en annan 
individ. Om en person exempelvis har diagnostiserats med ADHD, så förutsätter människor i 
omgivningen att denne skall bete sig efter vad diagnosen säger. Därmed blir det svårare att 
ändra andra människors förutfattade meningar gällande den diagnostiserade personen. (ibid.) 
Här kan författarna se att mätbar hälsa kan ha betydelse för hur den upplevda hälsan påverkas.  

2.1.4. Dokumentstyrningens påverkan på skola och undervisning 
Enligt Skolverket (2007) är det få tjänstemän som har tillräckliga kunskaper om 
grundsärskolan för att kunna tolka den politiska policy som utformas gällande 
grundsärskolan. Det framgår även att deras uppfattningar då blir avgörande för hur 
organisationen av grundsärskolans verksamhet tar sig i uttryck. Policys för respektive av de 
särskolor vilka deltagit i studien skiljer sig åt mellan kommuner. I vissa av kommunerna finns 
policys som bland annat säger att ”elever ska erbjudas kompetens, miljö och förmåner som de 
behöver”. I andra kommuner finns inte dokument som påvisar hur synen på särskolan som 
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verksamhet ska fungera. Grundsärskolans kursplaner uppges också tolkas på skilda sätt av 
olika skolor, och en följd av detta blir då att vad och hur elever lär sig blir olika. (ibid.)  
 
Som ett resultat av bristerna i tjänstemännens grundsärskolekompetens har det också visat sig 
att kommunerna förhåller sig olika när det kommer till elever med svårigheter som går i 
grundskolan. I vissa av skolorna går barnen som är i behov av grundsärskoleundervisning i 
grundskola. Detta för att skolorna anser att barnen har tillgång till den pedagogik de är i behov 
av i grundskolan och att de därför inte behöver gå i grundsärskola. (Skolverket, 2007) Här kan 
författarna se att skillnader som finns mellan olika kommuners grundsärskoleverksamhet 
påverkar hur undervisningen är upplagd och vad innehållet i denna är.  
 
Berthén (2007) beskriver grundsärskolan och träningsskolan och hur dessa verksamheter 
liknar varandra samt skiljer sig åt. Via observationer har hon sett att en stor del av 
aktiviteterna i träningsskolan samt grundsärskolan är liknande, men att verksamheterna ändå 
skiljer sig i utförande av aktiviteter. Hon påpekar att kursplanerna i de båda verksamheterna är 
olika och att det hon observerat har handlat om aktiviteter. Vad Berthén (2007) kommit fram 
till är att skillnaderna mellan de båda verksamheterna troligen kan ligga i att personalens 
uppfattning av de motiv som finns inom verksamheterna förverkligas. Motiven hon syftar på 
handlar här om grundsärskolans framväxt och hur denna verksamhet har utformats under dess 
framväxt. (ibid.) Detta kan då knytas ihop med de olika kommunernas skilda förhållningssätt 
till grundsärskolan. 
 
Berthén (2007) menar också att grundsärskolan har som övergripande mål att förbereda 
eleverna för undervisningsförberedande verksamhet, alltså eleverna tränas i att utveckla 
kompetens som skolelever. Undervisningen som utformas i grundsärskolan utgår från 
föreställningar om hur grundsärskoleundervisning bör vara utformad, om att viss kompetens 
bör läras in i en viss ålder samt att elever i grundsärskolan har specifika kompetenser. Här 
syftar Berthén (2007) inte enbart på förberedelse för skolan utan även på förberedelser för 
deltagande i samhället. Vad som anses vara speciellt för dessa typer av förberedelser är att de 
troligen finns en förutfattad mening gällande att när eleverna uppnått målen anses de vara 
förberedda för framtiden. (ibid.) Detta skulle möjligen också kunna påverka hur 
undervisningen tar sig i uttryck. 

2.1.5. Pedagogens roll i grundsärskolan 
I resultatet av sin avhandling för Berthén (2007) fram att det är av vikt att ha med sig och 
problematisera lärares uppfattningar gällande grundsärskolans utformning, deras mål samt 
deras tankar gällande utvecklingsstörda elevers lärande och hur detta påverkar dagens 
utformande av dagens särskoleverksamhet. Enligt Berthén (2007) gav pedagogerna eleverna 
möjligheter till att lära sig saker samtidigt som de i vissa fall bland annat såg elevernas 
trötthet som ett hinder för att ge förutsättningar för dessa att kunna ta till sig kunskap. Det 
visade sig också att pedagogerna tränade eleverna i att behärska olika vardagliga uppgifter 
samtidigt som de inte ville ställa alltför höga krav gällande teoretisk kunskap (så som läsning, 
räkning samt skrivning). (ibid.) 
Vad som framgår i Skolverkets (2007) studie är också att de personer som arbetar i 
grundsärskoleverksamheten behöver speciella kunskaper för att kunna utföra planering av 
verksamheten, så att den möjliggör för eleven att själv kunna synliggöra sitt eget hälsoläge 
gällande den faktiska och den upplevda hälsan samt skapa förutsättningar för eleven att kunna 
påverka sin situation. (ibid.) Detta gäller alltså alla som ska arbeta med elever vilka har någon 
sorts funktionsnedsättning. Vidare framgår det även att det är viktigt med erfaren och 
kvalificerad expertis (ibid.).  
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Emanuelsson et al. (2001) beskriver också att skillnader mellan skolor och vad de bland annat 
söker för kompetens inom sina respektive verksamheter kan påverka hur verksamheten 
sedermera kommer att formas, och påpekar att det även skulle behövas mer forskning inom 
detta område. 

Enligt Skolverket (2007) har elever i särskolan under senare år även blivit fler. Det ökade 
antalet elever leder till mer självständigt arbete, utan eller med minskad lärarstyrning i 
särskolan, vilket både kan ha en negativ och positiv påverkan på eleverna. För de elever som 
kräver struktur i undervisningen kan skolgången bli besvärligare medan det för de elever som 
inte upplever svårigheter med självständigt arbete kan gynnas. (ibid.) 
 
Hutzler, Zach & Gafni (2007) belyser hur idrottslärare upplever situationen gällande att 
integrera barn med funktionsnedsättning i en vanlig klass. Resultatet påvisar att en lärare med 
låga förhoppningar angående sin egen kompetens mer eller mindre förväntar sig ett 
misslyckande i en integrerad klass och att de föredrar att undvika problemet istället för att 
hitta lösningar (ibid.). Författarna anser att det således finns en poäng med att läraren litar till 
sin egen kompetens när det gäller att hitta lösningar som kan ha en hälsofrämjande karaktär 
till eleverna på grundsärskolan. Studiens resultat påvisar därmed att pedagogens tro till sin 
egen kompetens är positivt relaterat till attityder gentemot att inkludera elever med 
funktionsnedsättning på idrottslektioner, vilket i sin tur skapar utgångspunkter för delaktighet 
som kan ge förutsättningar för att stärka elevernas hälsa (ibid.). Vidare så borde även den 
undervisning i idrott och hälsa som finns anpassas mer efter varje barn och deras motoriska 
förmåga (Vuijk, Hartman, Scherder &Vissche, 2010). Behovet av hälsoundervisning som en 
del av undervisningen bland personer med funktionsnedsättning, samt att detta är ett 
kunskapsområde som behövs av en specialpedagog poängteras av Ellery, Rabak-Wagener & 
Stacy (1997). De understrycker även att särskolepedagogen inte behöver vara expert inom 
ämnet hälsa men att grundläggande kunskaper är att föredra (ibid.).  
 
Forlin & Sin (2010) understryker att lärare överlag har svårt att inkludera elever med 
funktionsnedsättning, psykisk så väl som fysisk. Greiner (2007) belyser hur idrottslärare ser 
på fysisk funktionsnedsättning bland elever inom skolämnet idrott och menar vidare att en del 
lärare fortfarande kan ha brister gällande kunskap om funktionsnedsättning, samt att tanken 
om handikapp som ett hinder gör att lärare kan ha svårt att se alternativa vägar för att komma 
runt eventuella svårigheter i undervisningen. Greiner (2007) påpekar även att idrottslärares 
kompetens och kunskap kan vara bristande då det kommer till sätt att anpassa idrottslektionen 
på samt att tidigare studier av idrottslärares uppfattningar visar på att de har svårt att 
åsidosätta sina förutfattade meningar gällande elever med funktionsnedsättning. 

Författarna är medvetna om hur hälsa hos individer med funktionsnedsättning kan förstås, och 
till viss del förklaras, av hur den faktiska hälsan mäts. Samtidigt finns en medvetenhet kring 
hur socioekonomiska förutsättningar påverkar individer med funktionsnedsättning samt hur 
skolan förbereder individer med funktionsnedsättning för samhället. Författarnas tidigare 
kunskap inom området hälsa samt insikt i grundsärskoleverksamheten tillsammans med 
forskning relaterat till lärarens praktiska arbete ledde författarna vidare till att fokusera på det 
praktiska arbete som läraren bedriver och hur detta kan skapa förutsättningar för hälsa till 
eleverna. 
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3. SYFTE 
Syftet är att ur ett didaktiskt perspektiv med fokus på hur, belysa hur läraren medverkar till att 
skapa hälsa hos elever i en grundsärskoleverksamhet. För att kunna svara på syftet med 
studien har följande frågeställningar utformats.  
 
• Hur ser förutsättningen ut för utveckling av elevers hälsa i en grundsärskola? 
• Hur kan lärarens praktiska pedagogiska arbete bidra till hälsoutveckling i en  

grundsärskolepraktik? 
 

4. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta stycke beskrivs mer ingående vilka perspektiv som antogs när författarna genomförde 
studien. Längre ner i stycket presenteras och preciseras de begrepp vilka är relevanta för 
studien. Författarna är medvetna om det i vissa fall förekommer en oklar definition kring 
vissa begrepp. Meningen med nedanstående stycke, precision av begrepp, syftar till att 
beskriva vad författarna menar när dessa begrepp används i texten. 
 

4.1. PERSPEKTIV OCH UTGÅNGSPUNKTER 
Studien tar utgångspunkt i fyra olika perspektiv: didaktik, socialkonstruktionism, symbolisk 
interaktionism samt det salutogena perspektivet. 
 
Didaktik kan i aktiv form översättas med att lära ut, analysera eller bevisa, medans det i en 
passiv form kan innebära att lära in eller bli undervisad (Annerstedt, 1991). Sett ur ett 
undervisningsperspektiv kan didaktik inom ett pedagogiskt fält svara till frågor som vad, hur 
och varför? Vad:et syftar till undervisningens innehåll och mål och hur:et står för hur 
undervisningen bedrivs, vilket påpekas av Ahlström & Wallin (2000). Här kan didaktiken 
kopplas samman med grundsärskoleverksamhetens struktur, då denna är med och påverkar 
upplägget under lektioner, detta utefter kursplaner som styr hur verksamheten praktiskt 
utspelar sig.  
 
Med det socialkonstruktionistiska perspektivet menas att deltagare i en social företeelse är 
med och skapar mening kring de företeelser som sker (Bryman, 2011). Inom social 
konstruktion anses verkligheten skapas mellan människor, alltså att vår egen konstruktion av 
verkligheten skapas i samspel med andra (Burr, 2003). Det handlar om vad som sker i 
mellanmänskliga relationer och hur dessa hjälper till att skapa förståelse för verkligheten samt 
hur människor väljer att se på den, att man ska ha en medvetenhet för att människan är med 
och skapar det som händer i sin omgivning. Att anta detta perspektiv gör författarna medvetna 
om att dessa är med och påverkar samt skapar det författarna ser. Att sedan koppla samman 
dessa två perspektiv innebär således att författarna söker en förståelse för hur lärande via det 
didaktiska perspektivet, med fokus på hur, skapas genom det socialkonstruktionistiska 
perspektivet. Att befinna sig i en kontext som grundsärskolan ställer krav på någon form av 
förförståelse hos forskaren, vilket är i enlighet med Fangen (2005) som påpekar att det ibland 
kan krävas att forskaren har en förförståelse för området denne ska studera och att denna 
medvetenhet inte behöver ses som negativ, utan att den med kan fördel användas i studiens 
data. Detta kan också kopplas till social konstruktion, då studien understrycker det 
socialkontruktionistiska perspektivet genom att elever och lärare är med och skapar samt 
påverkar det som författarna upplever och ser händer. Tänkvärt är då också att författarna kan 
påverka empirin genom att deras närvaro bidrar till att skapa mening i det som sker under 
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observationstillfällena. Detta gör att det i studier av denna karaktär behövs en medvetenhet 
om att forskaren kan påverka utgången av studien, vilket också påpekas av Lalander (2011) 
som menar att forskaren bör anpassa sig till sina informanter och distansera sig om forskaren 
ser att denne påverkar situationen alltför mycket.  
 
Social konstruktion som begrepp myntades av Peter L. Berger och Thomas Luckmann. Där 
framställer de konstruktionismen som en social teori vilken syftar till att beskriva hur 
människor uppfattar samt skapar sin sociala verklighet. Vidare kan det 
socialkonstruktionistiska perspektivet kopplas samman med symbolistiskt interaktionistiskt 
perspektiv, då detta också bygger på att människor skapar sin interaktion, men då med inlärda 
symboler. Dessa symboler kan vara synliga så väl som osynliga, samt att dessa utgör vårt 
vardagliga språk och kroppsspråk (Trost & Levin, 2010). Det bygger alltså på att individer 
skapar mening med det som sker genom att utrycka sig både med talat språk och kroppsspråk. 
Här återkommer författarna till hur:et från det didaktiska perspektivet då symbolisk 
interaktionism belyser hur en del av kommunikationen sker. Vidare kan dessa perspektiv 
kopplas till grundsärskolan och deras teckenspråk, stödtecken och utformning av bilder för att 
kommunicera. För studien är stödtecken och teckenspråk inte relevant då valda informanter 
använder sig av talat språk. Dock anser författarna att det är av vikt att påvisa att de vet att det 
finns, och att det i andra klasser används av lärare och elever på grundsärskolan. Vidare ger 
detta symboliskt interaktionistiska perspektiv författarna en möjlighet att läsa av kroppsspråk 
och andra typer av signaler som en individ kan utge. Att ge rum för tolkning av kroppsspråk 
och “osynliga” symboler, att vara medveten om att allting inte bara sägs i tal utan kan 
uttryckas på andra sätt kan ge författarna ett perspektiv som kan vara användbart både under 
observationen, men också under analysprocessen. 
 
Inom den symboliska interaktionismen finns fem hörnstenar vilka är grundläggande för att 
förstå perspektivet. Dessa säger att en människa definierar sin situation, att hon till sin natur är 
en social varelse, att hon interagerar med omgivningen med hjälp av symboler, att människan 
är aktiv samt att hon befinner sig i nuet. Den första hörnstenen, definitionen av situationen, 
innebär att en individ definierar sin situation och det denne uppfattar blir dennes verklighet. 
De uppfattningar individen skapar i denna situation påverkar också dennes beteende. (Trost & 
Levin, 2010) Detta kan kopplas till social konstruktion där det också handlar om att 
konstruktionen bygger på uppfattningar som byggs i samspel med andra. Symbolerna 
innefattar bland annat vårt språk, minspel och kroppsspråk, och symbolerna får olika mening 
beroende på definition av situationen. Människan är aktiv och inom symbolisk interaktionism 
ligger fokus på hur människor beter sig som sociala varelser. Definitionen av situationen, att 
människan är social och aktiv när hon interagerar med symboler sker i nuet, vilket visar på att 
alla hörnstenar samspelar när en individ försöker skapa mening kring en viss situation. Detta 
är också en pågående process som då förändras, det som sker i nuet definieras troligtvis på ett 
annorlunda sätt vid en annan tidpunkt. (ibid.) 
 
Att anta ett salutogent perspektiv innebär att se till de omständigheter som skapar och bidrar 
samt vidmakthåller hälsa (Antonovsky, 2005). För studien är detta av vikt då författarna ser 
hälsa som en helhet av många faktorer som hela tiden befinner sig under förändring (se 
precision av begrepp). Vidare har författarna en utgångspunkt i att hälsa kan skapas beroende 
på sammanhang, och att den skapas mellan människor och deras uppfattningar vilket knyter 
an till tidigare nämnda perspektiv. I det salutogena perspektivet handlar det om att se till hela 
individen, och att även se till dennes livsvillkor. Motsvarigheten till det salutogena 
perspektivet är det patogena, vilket innebär att fokus ligger på att identifiera och beskriva de 
faktorer och omständigheter som är sjukdomsframkallande. (Hansson, 2004) Det patogena 
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perspektivet kan kopplas samman med det som tidigare nämnts som den faktiska hälsan, där 
här finns fler mätbara komponenter. Studien tar ingen utgångspunkt i det patogena 
perspektivet men författarna vill belysa att de är medvetna om att det finns men att de inte ser 
någon relevans i att benämna det ytterligare då författarna har den upplevda hälsan som 
utgångspunkt. 
 
Utefter dessa perspektiv kan författarna se att mellanmänsklig interaktion, konstruktion, 
symboler, språk samt skolans didaktiska struktur tillsammans skulle kunna bidra till att skapa 
hälsa. Med hjälp av ovanstående begrepp har en förståelse kring att se grundsärskolan som en 
potentiell hälsopraktik för elever skapats hos författarna. I kombination med begreppen och 
elevers skolplikt ser författarna således att grundsärskolan skulle kunna utgöra en plats där 
elevers hälsa skulle kunna medvetandegöras. 
 
 
 
4.2. PRECISION AV BEGREPP 
 
 
4.2.1. Delaktighet 
Gustavsson (2008) menar att delaktighet är ett begrepp som kan beskrivas som 
motsvarigheten till utanförskap eller underordning, och menar vidare att detta begrepp under 
de senaste 40 åren blivit mer förknippat med lösningar på aktuella utanförskaps- och 
underordningsproblem i samband med etnicitet, genus eller funktionshinder. 
Hansson (2004) menar att delaktighet skulle kunna beskrivas som att medverka aktivt samt att 
begreppet har en stor betydelse för andra hälsorelaterade begrepp, så som självförtroende, 
självkänsla, stolthet och trygghet. I studien har författarna valt att lägga stor vikt vid detta 
begrepp då antagandet har gjorts att detta har stor betydelse. 
 
 
4.2.2. Didaktik 
Ordet didaktik kan översättas med att lära ut, analysera eller bevisa. Detta kan även i passiv 
form innebära att lära in eller bli undervisad. Sett ur ett undervisningsperspektiv så kan 
didaktiken inom ett pedagogiskt fält svara till frågor som vad, hur och varför? Didaktiken kan 
i detta fall beröra undervisningens selektionsfråga (vad?), metodfråga (hur?) och den tydliga 
legitimitetsfrågan (varför?), samt att didaktik bör ses som en sammanställning av tre 
komponenter, ämnesteori, metodik och pedagogik. (Annerstedt, 1991) 
 
 
4.2.3. Funktionsnedsättning 
Här hänvisar författarna till Socialstyrelsens (2005) definition: 
 
”Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat 
tillstånd, eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd 
eller skador kan vara bestående eller av övergående natur”  
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4.2.4 Holism 
Holism2 har innebörden att ingen del är mindre eller oberoende än av de delar som utgör 
helheten. Holism kan vara svårt att beskriva då det ger olika innebörd beroende på vad som 
sägs vara holistiskt. I studien syftar författarna på att se hälsa som ett holistiskt tillstånd. 
Författarnas definition av holism är att se hälsa som en helhet, och att detta i sig innebär att 
man pendlar mellan del och helhet för att på detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse 
som möjligt, vilket är i enlighet med Patel & Davidsson (2003) 
 
 
4.2.5. Hälsa 
Carroll (2010) menar att hälsa enligt vissa beskrivs som ett multidimensionellt tillstånd som 
inte enbart innebär det fysiska, utan även det psykiska, sociala och det andliga tillståndet. 
Alltså att hälsa innefattar flera faktorer än bara enbart frånvaro av sjukdom. I denna studie tar 
författarna fasta på att hälsa är ett multidimensionellt tillstånd. Att en elev med intellektuell 
eller fysisk funktionsnedsättning kan upplevas vara vid god hälsa även fast denne har någon 
form av funktionsnedsättning. Författarna är medvetna om att hälsa kan ha olika innebörd för 
olika individer. Således kommer författarna se hälsa som en helhet, och aspekter som 
delaktighet samt tilltro till sin egen förmåga kommer även tillgodoses. 
 
 
4.2.6 Hälsans bestämningsfaktorer 
Hälsans bestämningsfaktorer innebär faktorer vilka påverkar hälsan och därav också ohälsan. 
Det finns flera faktorer som delas in i olika områden, samhällsorganisation, människors 
livsvillkor samt deras levnadsvanor (FHI, 2008). Utefter dessa bestämningsfaktorer har elva 
folkhälsomål formulerats vilka syftar till att vara en vägledning för att god hälsa för hela 
befolkningen ska uppfyllas.  
 
 
4.2.7 Kommunikation 
Kommunikation är något som skapar förbindelser i vardagslivet, mellan olika aktörer, 
individer eller grupper. Det människor förmedlar genom sin kommunikation hjälper 
författarna att identifiera vad som är människors kultur, vilket påpekas av Dimbleby & Burton 
(1999). Med kultur menas i denna studie kontexten samt miljön i vilken studiens deltagare 
befinner sig. Kommunikation kan ske i form av exempelvis tal, kroppsspråk eller symboler 
(ibid.).  

 
4.2.8 Social Konstruktion 
Social konstruktion handlar om hur människor skapar samt uppfattar sin verklighet (Aspers, 
2011). Ordet konstruktion hänvisar till hur någonting byggs upp eller skapas. Social 
konstruktion innebär att individer är med och skapar situationerna som sker. Detta görs via 
talat språk, kroppsspråk och symboler. Konstruktionen sker i sociala sammanhang i vilka 
individer deltar. De uppfattningar och meningsskapanden som sker blir det som människor ser 
som sin verklighet. (ibid.) 
 

 
 
                                                           
2 Holism. (n.d.). I Nationalencyklopedin. Hämtad, april, 17, 2013 från http://www.ne.se/lang/holism 
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5. METOD 
Under detta stycke presenteras studiens datainsamlingsmetod, vilken använts för att belysa 
studiens syfte samt vilken ansats studien har utgått ifrån. Sedan presenteras de urval och 
avgränsningar som gjorts i studien, de etiska aspekter som berörts vid uppförandet av texten 
och dess empiri, därefter kommer genomförandet av studien. Sist presenteras den 
analysmetod som använts för att bearbeta den insamlade empirin. 
 

5.1. DATAINSAMLINGSMETOD 
I studien valde författarna att använda observationer med kompletterande samtal. Dessa 
kompletterande samtal ingår i vad Fangen (2005) kallar för informell konversation vilket har 
som syfte att skapa en bredare förståelse för det som studeras under observationerna och ger 
forskaren förutsättningar till en bredare förståelse för de händelser som sker under 
observationen. Författarna inspirerades av metodansatsen fältforskning då denna metod 
rekommenderas när forskaren har till avsikt att bland annat studera sociala mönster i grupper 
(Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). I studien såg författarna lärarens handling till att 
skapa förutsättningar för hälsa samt hur eleverna bemötte dessa förutsättningar till hälsa, som 
ett socialt mönster. Observationer valdes för att författarna ansåg att detta var ett bra sätt att 
kunna få syn på det som valts att studeras samt att författarna ansåg att metoden passade 
studiens syfte. I delvis deltagande observationer är forskaren till en början mer distanserad för 
att efter hand bli mer deltagande (Fangen, 2005). Delvis deltagande observationer valdes då 
författarna från början ville distansera sig till klassen som valdes att observeras för att sedan 
efter hand bli mer deltagande. Författarna valde att observera under intervaller med tio 
minuters aktiv observation och tio minuters vila för att undvika att bli ofokuserade. 
 
Dokumentation via videokamera var först tänkt, detta för att författarna ville kunna få med 
mycket underlag till studien samt att dessa ansåg att det kunde vara en fördel att ha materialet 
inspelat för att kunna se det flera gånger. Då författarna inte fick något godkännande gällande 
att dokumentera observationerna med videokamera, valdes enbart att föra 
observationsanteckningar för att få material som underlag till studiens analys. 
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Författarna valde först att ha en bred ingång på observationerna vilket rekommenderades 
inom fältforskning (Aspers, 2011). Vid senare tillfällen valde författarna att smalna av deras 
fokus och riktade det mer utefter observationsguide (Bilaga 3) än vid tidigare 
observationstillfällen. I samband med observationerna valdes att föra samtal med elever och 
lärare vid de tillfällen då författarna kände att ökad kunskap angående händelser i 
sammanhanget skulle behövas. Att aktivt delta i de kommunikationsprocesser som sker, ger 
förutsättningar för forskaren när det kommer till att tolka materialet som samlats in (Fangen, 
2005). 
 

5.2. ABDUKTIV KVALITATIV ANSATS 
Studien kom att bli abduktiv. Det är en kombination av att endast utgå från teori, det vill säga, 
deduktion, eller endast från empiri, det vill säga induktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). Då 
texten skrevs fram utgick författarna från befintliga teorier och begrepp vilka dessa trodde 
skulle kunna ha betydelse för studien. Under bearbetning av studien fick författarna välja bort 
vissa teorier och välja till andra. Teori varvades med empiri och ur det kom nya teorier och 
således ny empiri. Författarna utgick i studien efter den egna empirin men valde att inte helt 
avfärda teoretiska förföreställningar, vilket rekommenderades av Alvesson & Sköldberg 
(2008). 
Studien som genomförts hade en kvalitativ ansats. Fejes & Thornberg (2009) skriver att 
forskaren har en kvalitativ ansats då denne har haft ett intresse att tolka individernas 
upplevelser eller uppfattningar. Detta var något författarna var intresserade av då dessa kom 
att tolka sitt resultat utefter den insamlade empirin. I en kvalitativ ansats har forskaren en 
central roll, då denne är med och producerar sin empiri (Fejes & Thornberg, 2009). Genom 
observationerna blev författarna medproducenter till empirin, vilket bidrog till att författarna 
hade en central roll i studien. Genom att en abduktiv ansats valdes hade författarna en fördel 
att inte bli låsta i studien, vilket är i enlighet med vad som anses av Patel & Davidsson (2008). 
 
 
 
5.3. URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 
I studien gjorde författarna ett målinriktat urval då dessa aktivt valde att utföra studien på en 
grundsärskola på vilken dessa kunde studera det som tänkts utifrån studiens syfte och 
forskningsfrågor. Bryman (2011) skriver att forskaren vid ett målinriktat urval väljer ut 
enheter att studera utifrån sina forskningsfrågor. Valet av enhet i studien blev en 
grundsärskola, vilken låg i en medelstor stad i södra Sverige där författarna ansåg att det 
skulle underlätta för de relaterat till att kunna utföra samt delta vid ett flertal 
observationstillfällen.  
 
Den utsatta tiden för studien bidrog också till att författarna enbart valde en skola, då dessa 
kände att det hade blivit för mycket att välja flera skolor eller klasser att studera under denna 
begränsade tidsperiod. 
 
Författarna tog via mail kontakt med en skola på vilken de gavs tillåtelse att utföra studien på, 
där dessa fick möjlighet att studera en högstadieklass med elever i åldrarna 12-15. Författarna 
valde att observera eleverna i olika kontexter så som i klassrummet samt under 
idrottslektioner, på vilka författarna blev erbjudna att delta. 
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5.4. ETISKA ASPEKTER 
Ejlertsson (2005) påpekar att då en studie skall genomföras är de viktigt att ta hänsyn och 
följa fyra krav skapade av vetenskapsrådet, informationskravet, samtyckeskravet och 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Infomationskravet innebär att de vilka är berörda av studien skall informeras av forskningens 
syfte och att det är frivilligt att delta (ibid.). I studien skickades informationsbrev (Bilaga 2) ut 
till elevernas föräldrar och lärare vilka studien berörde. I brevet beskrev författarna studiens 
syfte, vilka metoder som skulle användas och vilka eventuella audiotiva verktyg författarna 
skulle ha använt under utförandet av studien. Fangen (2005) påpekar att en forskare aldrig kan 
ge en tydlig och riktig bild av hur forskningen kommer att utspela sig i ett informationsbrev. 
Detta på grund av att studien innefattar deltagande observation, där forskaren på förhand inte 
kan veta hur tolkning av empirin kommer utformas. Informationsbrevet berör även nästa krav 
ifrån Vetenskapsrådet, vilket är att få samtycke. Samtyckeskravet innebär att författarna ska få 
ett samtycke ifrån de berörda och/ eller deltagande i studien. Deltagarna fick själva bestämma 
över sin egen medverkan och därför krävdes deras samtycke, vilket är i enlighet med 
Ejlertsson (2005). Då eleverna inte var myndiga det viktigt att elevernas föräldrar skulle 
godkänna att deras barn fick delta i studien. Då skolan är en så kallad icke-offentlig miljö 
innebär det att forskaren måste få tillträde till verksamheten (Bryman, 2011). För att studien 
skulle gå rätt till så behövdess även ett samtycke till tillträde från skolans håll. 
 
Konfidentialitetskravet är ett annat forskningsetiskt krav inom samhällsforskning som innebär 
att utomstående inte skall kunna identifiera enskilda individer deltagande i studien och detta 
gäller även deras personuppgifter. Denna etiska princip innefattar att forskare inte får 
offentliggöra data från studien som på något vis kan avslöja en elevens identitet. (Ejlertsson, 
2005) Deltagarna i studien nämndes därför inte vid namn, inte heller skolan, vilket gav 
studien hög konfidentialitet. 
 
Nyttjandekravet innebär att informationen och data som insamlats endast får användas i syfte 
av studien (Ejlertsson, 2005). Fangen (2005) påpekar att det är viktigt att alltid reflektera över 
hur forskaren närmar sig forskningsobjektet och reflekterar över hur denne presenterar dem i 
studien och hur de framhålls i forskarens data. Författarna använde enbart den data vilken 
samlades in under observationerna för att svara till studiens syfte och användes inte till något 
annat. 
 
Författarna valde att informera gällande observationen då dessa ansåg att detta var rättvist 
gentemot skolan samt de deltagande. detta gjordes via informationsbrev till vårdnadshavare 
samt följebrev (Bilaga 1) till skolan. Fördelar att som forskare välja öppen fältforskning, 
vilket menas att forskaren är öppen med att denne utför sin fältforskning, är att en 
komplettering till observationen kan väljas. Detta med exempelvis fältanteckningar och 
intervjuer eller samtal. (Bryman, 2011) Detta gjordes när författarna inspirerades av 
fältforskning i studien. 
 
Statens Medicinsk-Etiska Råd (2008) menar att etik handlar om hur forskare agerar efter sitt 
samvete och sina värderingar när det kommer till studier där etiska aspekter är i fokus. I 
studien uppenbarade sig flera av de etiska aspekterna på plats, vilket innebar att författarna 
först på plats kände hur dessa skulle agera ur etiska hänseenden. 
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5.5. GENOMFÖRANDET AV STUDIEN 
Observationerna utfördes under fem tillfällen under lektionstid och tog uppskattningsvis 
sammanlagt sju timmar. 
 
Innan författarna genomförde studien var det endast en av dessa som hade tidigare erfarenhet 
av att arbeta med personer med intellektuella funktionshinder. För två av författarna var det 
därför från början svårt att veta vad som skulle kunna ske i verksamheten. För att bli bekanta 
med verksamheten gjorde författarna ett besök på en grundsärskola, dock genomfördes inte 
studien där. Detta tillfälle gav en inblick i hur en grundsärskoleverksamhet kan fungera. 
Författarna blev medvetna om att verksamheterna kunde se olika ut, även fast de hade samma 
läroplan. 
 
Författarna hade kommit i kontakt med en skola vilken dessa fick tillåtelse att utföra studien på. 
Lärarna på skolan var positivt inställda till studien och författarna hade fått tillåtelse att 
komma och studera klassen som valts, detta under ett par observationstillfällen. Dock hade 
författarna fått avslag på förfrågan gällande att kunna videofilma under 
observationstillfällena, då detta inte godkändes i den ansökan vilken skickades med i 
informationsbrevet. Därmed använde författarna bara observationsanteckningar samt 
kompletterande samtal. Under observationstillfällena hade författarna med penna och block 
vilket användes när empirin sedan skulle skrivas ned. 
Första observationstillfället skedde på en lektion under vilken eleverna fick arbeta med 
uppgifter som skulle färdigställas. Vid detta tillfälle valde författarna att distansera sig då de 
inte ville störa alltför mycket under lektionen. Författarna satte sig en bit bort i klassrummet 
och började observera i samband med lektionsstarten. För att få med så mycket relevant 
information som möjligt valde författarna att först försöka ha en bred ingång på 
observationen. Planen var att först observera i intervaller om tio minuter, men då författarna 
var väldigt inne i observationen och ville anteckna och få med så mycket relevant som möjligt 
glömdes detta bort och observationerna skedde nästintill hela lektionstillfället. Samtidigt som 
observationerna utfördes samtalade läraren med författarna och berättade lite angående 
situationen och omständigheterna. När lektionen avslutades följde författarna med läraren ner 
i personalrummet där författarna fick chans att ställa lite frågor. Efter rasten var slut fick 
författarna följa eleverna upp till nästa lektionssal där nästa lektion skulle hållas. 
 
Andra observationen skedde under en hemkunskapslektion. Även här valdes att vara lite 
distanserade och författarna satte sig därför vid några bord i salen. Här skedde observationen 
oregelbundet jämfört med de uttänkta tiominutersintervallerna, detta då författarna kände att 
de ville få med det relevanta som skedde under lektionen. I slutet av lektionen fick författarna 
en förfrågan om att delta under en fika vilket valdes att göra. Här fick författarna möjlighet att 
samtala med läraren och eleverna. 
 
Observationstillfälle nummer tre skedde under en idrottslektion vilken utfördes i en simhall. 
Detta medförde att författarna inte kunde delta fullt ut i aktiviteten då detta var under en 
lektion i simning. Författarna satte sig vid sidan av klassen och började föra 
observationsanteckningar när läraren inledde lektionen. Under observationen kom läraren vid 
ett antal tillfällen fram till författarna och samtalade. Under samtalet fördes anteckningar om 
vad denne berättade. Under observationen bad läraren författarna att delta, vilket gjordes i 
form av att kontrollera att barnen utförde uppgiften de blivit tilldelade. Då det enbart krävdes 
att två av författarna deltog valde en av dessa att observera samt föra 
observationsanteckningar. Sista tiden av lektionen fick eleverna sysselsätta sig med valfri 
aktivitet varav författarna fick tillfälle att samtala med två av eleverna. Efter lektionen var 
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avslutad samtalade författarna med läraren där denne berättade lite allmänt om hur läraren 
tänkte kring undervisningen och hur denne valde att lägga upp den. 
 
Vid fjärde tillfället närvarade författarna under en idrottslektion i skolans idrottshall. Här 
kändes det att klassen började bli mer bekväma med författarnas närvaro och författarna valde 
därför att delta. Innan lektionsstarten samtalade författarna med läraren samtidigt som dessa 
hjälpte till att förbereda för lektionens aktiviteter. Vid lektionsstarten började författarna 
observera och gjorde detta under en stund. När eleverna sen skulle börja med dagens 
idrottsaktiviteter bad läraren författarna att hjälpa till att instruera eleverna angående 
aktiviteterna Då det från början var tänkt att författarna skulle delta under lektionen blev detta 
ett passande tillfälle. Här delade författarna upp sig, två deltog i aktiviteterna medans en satt 
bredvid och förde observationsanteckningar. När första aktiviteten var avslutad observerade 
alla tre igen. Vid sista aktiviteten fick författarna en förfrågan om att delta, här valde två av 
författarna att sitta kvar vid sidan av och ägna sig åt observationen. När lektionen var avslutad 
samtalade författarna med läraren och förde anteckningar kring vad denne berättade. 
Vid femte och sista tillfället deltog författarna på ytterligare en idrottslektion. Innan 
lektionsstarten bad läraren författarna att delta i uppvärmningen då detta skulle underlätta för 
aktiviteten. Vid lektionens början satte författarna sig vid kanten av salen och började 
observera. Under den inledande samlingen på lektionen började observationen. När det sedan 
var dags för uppvärmning fick författarna vara med och delta. Efter uppvärmningen satte 
författarna sig återigen för att kunna fortsätta med observationen. Nästa aktivitet bestod av en 
integrerad teorilektion i den ordinarie idrottslektionen. När detta tillfälle inträffade satte 
författarna sig närmare klassen för att kunna ta del av och höra vad de samtalade om. När 
detta teoritillfälle var över skulle eleverna återgå till en mer fysisk aktivitet. Under lektionens 
resterande tid fördes observationsanteckningar. När lektionen var över blev det tillfälle att 
samtala med idrottsläraren. Här hade författarna förberett lite frågor som skulle vara ett bidrag 
till observationerna. 
 
 
 
5.6. BEARBETNING OCH ANALYS AV EMPIRI 
Analysen av insamlad empiri inspirerades av de tre tolkningsgrader vilka Elvstand, Högberg 
och Nordvall (2009) rekommenderar vid analys inom fältforskning. 
Först genomförde författarna observationsanteckningar gällande vad författarna såg och hörde 
under observationerna. Detta gjordes för att fastställa och dokumentera vad som observerades, 
vilket är i enlighet med vad Elvstrand et al. (2009) menar är gällande vad som utgör det första 
steget i analysen. Varje författare förde anteckningar vilket resulterade i tre olika 
infallsvinklar av samma händelser, vilket gav mycket empiri för underlag till studien. 
 
Vidare tillämpades det som Elvstand et al. (2009) kallar steg två i analysen. Detta innebar att 
författarna gjorde tolkningar vilka gick utöver det allmänna sättet att tolka verkligheten på. 
Elvstrand et al. (2009) beskriver det som att forskaren här får möjlighet att använda sin fantasi 
och kreativitet, vilket gjordes genom att författarna försökte gå utanför sitt material under 
kodningen. Författarna sökte skapa klarhet i empirin vilket gjordes genom att de skrivna 
observationsanteckingarna kodades. Utefter kodningen skapades ett antal kategorier. Kodning 
av respektive författares observationsanteckningar gjordes, detta av den författare vilken hade 
framställt observationsateckningarna. När all individuell kodning genomförts diskuterade och 
arbetade författarna tillsammans igenom materialet och här valdes kategorier ut, vilka 
förekom ofta i observationsanteckningarna, och som av författarna ansågs vara relevanta för 
den fortsatta studien. Ord som återkommit i alla tre författarnas observationsanteckningar ett 



15 
 

antal gånger valdes ut representera huvudkategorier, i vilka resultatet blev presenterat. Dessa 
kategorier blev följande, tydlighet, engagemang, delaktighet och tilltro till den egna förmågan. 
Dessa kategorier ansågs svara tillbaka mot studiens syfte och frågeställningar. Under 
presentationen av resultatet såg författarna att tydlighet och engagemang bidrog till att skapa 
förutsättningar för hälsa hos eleverna medans delaktigheten samt tilltron till elevens egna 
förmåga snarare skapades genom lärarnas pedagogiska arbete. Kategorierna skrevs sedan in i 
resultatet och styrktes med citat för att tydligare belysa vad författarna kommit fram till. 
Analysen pågick även under utformandet av uppsatsens resultatdel, här genom att 
beskrivningen av det författarna hade sett under observationerna styrktes med citat och 
analyserande tankar kring situationerna som observerats. Detta är i enlighet med vad Fangen 
(2005) skriver gällande att analys inom fältforskning pågår parallellt under hela processen.  
 
Under det tredje och sista steget i analysen rekommenderas forskaren att utgå från ett 
analytiskt synfält samt att hålla sig kritisk och analytisk gentemot den egna analysen 
(Elvstrand et al., 2009). Detta gjorde författarna genom att, i resultatet utifrån 
observationsanteckningarna, söka efter dolda mönster på ett kritiskt sätt. Här hade författarna 
de begrepp och perspektiv som presenterats tidigare i texten i åtanke, detta för att försöka 
synliggöra de dolda mönster som fanns i den insamlade empirin. Här kopplades de valda 
kategorierna i resultatet ihop med de begrepp och perspektiv som ingick i studien. En 
diskussion kring detta skrevs sedan fram vilket sedermera knöt ihop resultaten till uppsatsens 
tidigare delar. 
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6. RESULTAT 
I detta stycke presenteras resultatet uppdelat i fyra kategorier. Inledningsvis kommer 
författarna att presentera syftet igen för att sedan gå vidare till resultatkategorierna, vilka är 
Tydlighet, Engagemang, Delaktighet och Tilltro till den egna förmågan. Ordningen på 
kategorier skapades för att författarna såg att tydlighet och engagemang skapade delaktighet 
och tilltro till den egna förmågan, och fann på så vis en logisk ordning för 
resultatpresentationen. Tydlighet och engagemang från läraren ser författarna som ett 
skapande av förutsättningar till hälsa, medan delaktighet och tilltro till sin egen förmåga 
snarare är något som läraren skapar möjligheter till via sitt praktiska pedagogiska arbete. 
Det finns således en baktanke med att läsaren leds in via styckena tydlighet och engagemang 
och sedan vidare till delaktighet samt tilltro till den egna förmågan. 
 
Syftet är att ur ett didaktiskt perspektiv med fokus på hur, belysa hur läraren medverkar till att 
skapa hälsa hos elever i en grundsärskoleverksamhet. 
 

6.1. TYDLIGHET GENOM STRUKTUR OCH KOMMUNIKATION SOM 
FÖRUTSÄTTNING FÖR ELEVENS HÄLSA  
Under lektionerna förekom ofta en inledande samling där läraren gick igenom förloppet av 
aktiviteter för föreliggande lektion. Att inleda med en sådan samling gav en struktur för 
eleverna, på så vis att eleverna fick information om vad som skulle hända. 
 

Alla blir informerade av vad som ska ske på lektionen 
 

Genom denna samling skapades således en situation där eleverna fick en uppfattning om 
dagens lektion. Att ha en samling där läraren delar med sig till eleverna skapar en trygghet i 
att de vet vad som kommer att hända under dagen. Läraren berättade under en inledande 
samlingen om en framtida händelse. Det gällde en kommande klassresa som de gemensamt 
skulle åka på. 

Pratar om klassresa till Köpenhamn 
 

Denna framförhållning gällande att förbereda eleverna på vad som skulle hända sågs som ett 
tydliggörande av händelsen för eleverna, i form av att de då visste vad som skulle ske under 
aktiviteten. Här gav läraren, via lektionens upplägg, en struktur genom att förklara kommande 
aktiviteter för eleverna. Tydligheten i detta fall utgick ifrån lärarens agerande i form av att ge 
information. Genom att eleverna fick information om vad som skulle ske så gjorde detta att de 
kunde förbereda sig inför kommande händelse. Vidare kunde tydlighet relaterat till miljön 
också ses, genom att det fanns en struktur kring var material och utrustning fanns i salen. 

 
Eleverna verkar veta vart saker och ting (material och utrustning) finns 

 
Denna ordning skapade förutsättningar för en strukturerad miljö, vilket i sin tur ledde till att 
eleverna blev mer självständiga. 
 

Det hängde almanackor på olika ställen i klassrummet. Detta gjorde att eleverna lätt kunde se 
vilken dag samt vilken månad det var. Det som sågs var att datum stryktes vid slutet av dagen 
som gjorde att eleverna på ett tydligt sätt såg att specifikt den dagen var slut. 
 

Datum strukna i almanackan 
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Miljön i rummet visar på lärande om månader 
 

Antalet almanackor i klassrummet var tre stycken. Alla hade olika storlekar och utföranden. 
En skulle de kryssa dagarna på, en skulle de dra en lapp med dagens datum på och en visade 
månader i form av tårtbitar. 

3 stycken olika almanackor 
 

Att det fanns tre olika almanackor skapade förutsättningar för att alla elever på ett enkelt sätt 
skulle kunna se vilken dag och vilket datum det var. Läraren skapade, med hjälp av 
almanackorna, således en tydlighet för alla elever, där eleverna beroende på vilket sätt som 
passade dem bäst hade möjlighet att på ett enkelt sätt att hålla reda på dagarna.  
 

Vidare kunde författarna se en annan aspekt av tydlighet, i form av kroppsspråk. Läraren 
använde sig av ett tydlig kroppsspråk för att förstärka vad denne sa under en genomgång. 
Detta skedde både vid genomgång av kommande aktiviteter och då läraren gav restriktioner 
om var eleverna exempelvis skulle gå eller vilket håll de skulle springa. 
 

läraren instruerar i kombination med kroppsspråk 
 

Kroppsspråket utgjorde en tydlighet gällande hur eleverna skulle utföra övningarna eller 
aktiviteterna. Under en idrottslektion utförde läraren rörelser vilka eleverna skulle efterlikna. 
Här såg författarna också prov på tydlighet i form av tal kombinerat med kroppsrörelser. 
Läraren visade övningarna med kroppen och berättade samtidigt hur eleverna skulle utföra 
rörelserna. 
 

Läraren berättar under tiden att man ska tänka på vissa specifika saker gällande rörelsen 
visar övningar med kroppen 

 
Att kombinera både kroppsspråk och talat språk för att förklara hur vissa moment skulle gå till 
skapar förutsättningar för att eleverna skall förstå vad som skall utföras. Att läraren 
förtydligade instruktionerna genom att både tala om hur det skulle gå till och att denne sedan 
visade med hjälp av kroppen gjorde att läraren gav möjlighet till alla elever att ta till sig vad 
som skulle utföras. Kombinationen gjorde också att läraren kunde gå mer specifikt fram för 
att rörelsen i detta fall skulle bli rätt. I en av rörelserna skulle eleverna avancera rörelsen från 
att gå i takt till att ta med armarna. Här sa läraren högt och tydligt att eleverna skulle ta med 
sina armar och visade samtidigt genom att sträcka upp armarna i luften i takt med stegen. I en 
annan rörelse skulle eleverna istället ta bort armarna och bara gå i takt med fötterna. Då tittade 
läraren mot eleverna samtidigt som läraren högt och tydligt instruerade den pågående 
rörelseändringen. 

”ta med armarna lite” 
”gå på stället” 

 
Här skapade läraren, genom sitt kroppsspråk en tydlighet i och genom instruktionerna. Detta 
skapade möjligheter för att eleverna lätt skulle kunna hänga med i momentet och klara av att 
byta rörelse. Vidare visade läraren på tydlighet under idrottslektionen på badhuset skulle 
eleverna simma ryggsim med ett simstöd under nacken. Inför denna övning visade läraren 
olika alternativ att använda simstödet på. För att skapa förståelse i det som sades flyttades 
simstödet runt på alla vis det gick att använda samtidigt som läraren instruerade med sitt tal. 
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Visar olika alternativ att ha simstödet på 
”Nu går vi upp och över dit” samtidigt pekar läraren med armen åt vilket håll de ska 

 
Här såg författarna tydlighet genom att läraren samtidigt som denne pratade visade flera olika 
alternativ på att använda sig av simstödet. Detta gav eleverna en valmöjlighet till att använda 
simstödet på, enligt eleverna, det mest bekväma sättet. Under samma lektionstillfälle skulle 
läraren visa hur eleverna skulle utföra sina simrörelser. Här stod läraren på bassängens kant 
medan eleverna befann sig i vattnet. Läraren sträckte upp sina armar, förde ihop händerna, 
samtidigt som läraren lyfte på ena benet medan denne balanserade på det andra. Under samma 
moment utförde läraren simrörelser med kroppen samtidigt som denne kommunicerade 
genom tal för att instruera simrörelsen till eleverna. 
 

Läraren visar hur eleverna ska simma 
Djupa bentag skall göras visar läraren 

 
Att göra en kombination på detta sätt gör att eleverna hade större chans att klara av momentet. 
Det gjorde också att eleverna fick en visuell syn på hur det skulle se ut, vilket också gjorde att 
de skulle kunna instruera varandra ifall de såg att någon gjorde fel.  
 

Under flera tillfällen använde sig läraren av tid för att instruera och skapa struktur för 
eleverna. Här fick eleverna ett tydliggörande angående hur mycket tid som hade gått och hur 
mycket tid som återstod av lektionstillfället. 
 

Instruerar ofta med minuter  
”Nu är det 10 minuter kvar”  

”Du har inte jobbat i 20 minuter, det är 7 minuter kvar” 
 

Detta såg författarna som ett förberedande moment för eleverna vilket gjorde tiden tydlig för 
dem. Att läraren använde sig av tid på detta sätt gjorde att eleverna fick en uppfattning om hur 
mycket det var kvar på lektionen men också hur mycket tid som hade gått. Strukturen i skolan 
präglades av att läraren hjälpte eleverna i tur och ordning. Denna sorts struktur verkade 
eleverna vara vana vid då de lugnt och stilla väntade på sin tur. Detta såg författarna som att 
eleverna var bekanta med strukturen för hur lektionerna skulle genomföras. 
 

Läraren pratar med alla elever i tur och ordning, de andra väntar på sin tur 
Lyssnar på och lyder läraren 

 
Under lektionstillfället kunde författarna se att eleverna lyssnade till vad läraren sa. De gjorde 
även som läraren sa när de blev tillsagda. Här skapades struktur hos eleverna genom att de 
visste att de fick vänta på sin tur om någon var före samt genom att de visste att det var 
läraren som till största del bestämde under lektionerna. Här utgjorde strukturen en tydlighet. 
 

Sammanfattningsvis kan författarna säga att tydlighet förekom på många olika sätt, samt att 
tydlighet även innehöll begreppet struktur. Genom kommunikation i form av band annat 
kroppsspråk och tal, genom struktur i miljön samt genom pedagogisk struktur skapades en 
tydlighet vilken bidrog med ordning i verksamheten och skapade en tydlighet för eleverna i 
den situation de befann sig i. 
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6.2. ENGAGEMANG FRÅN LÄRAREN SOM FÖRUTSÄTTNING FÖR 
ELEVENS HÄLSA 
Att läraren visade engagemang var viktigt för att få med sig eleverna i det som skulle göras, 
och då läraren påvisade att kommande moment var roligt så fick eleverna den uppfattningen. 
Det fanns olika sätt att engagera på, ibland så fick eleverna en klapp på axeln, ibland så fick 
de ett uppmuntrande ord. 
 
”Sedan gäller det att visa att man är engagerad, jag kan höja min röst, och pusha dem. Man 

skrattar och skojar. Det syns nog att jag gillar mitt jobb.” 
 

Att läraren visade att denne ville att eleverna skulle lyckas och att läraren var engagerad i det 
som skulle göras gjorde att läraren visade för eleverna att de var viktiga. Lärarna bjöd på sig 
själva för att få med eleverna, och skapade mening i det som eleverna skulle göra. Att läraren 
anpassade sina lektioner efter eleverna och deras förmåga gjorde att både elever och lärare 
kunde visa större engagemang under lektionen. 
 

Läraren kommer fram till oss och påpekar att eleverna själva vill känna att de har mer 
”riktiga” lektioner. Anpassningar har därför gjorts för att efterlikna de ”riktiga” 

idrottslektionerna. 
 

Det skulle vara givande för alla, kände inte eleverna någon utmaning så ville de inte vara 
med. Det skulle finnas en anledning till att saker skulle genomföras. Genom att fråga frågor, i 
samlingen precis innan lektionsstart, visade läraren sig engagerad i vad eleverna gjorde på 
fritiden. 
 

”Det gäller att hitta något för alla, lära känna eleverna så att man kan hitta något som de 
kan göra.” 

 
Detta skapade möjlighet för eleverna att få berätta och knyta en relation till läraren, vilket 
möjligen kunde leda vidare till att eleverna sedan vågade ställa frågor som de undrade över 
eller fråga om hjälp om de inte skulle förstå. Att läraren öppnade upp för att lära känna 
eleverna gjorde att denne kunde anpassa och skapa lektioner där alla kunde vara delaktiga och 
ha någonting som passade alla. Det handlade om att få alla delaktiga under lektionen vilket 
innebar att lektionen i största möjliga mån skulle försöka utformas så den fungerade för alla 
eleverna. 
 

Under ett idrottslektionstillfälle fick lektionen läggas om på grund av vädret. Då eleverna 
skulle iväg på tävling ville läraren ge eleverna ett annat träningstillfälle fast det egentligen 
inte fanns inplanerat. 
 

”Jag ska maila er lärare och se om vi kan ta det på måndag” (syftar på idrottslektion) 
”Så ni får chans att öva” 

 
Att läraren gav extra tid till eleverna för att de skulle känna sig säkra på momenten gjorde 
möjligen att de kände att det var betydelsefullt och att läraren gav av sin tid för att de skulle 
klara av kommande moment. Genom att läraren planerade in ett extra tillfälle för eleverna gav 
det förutsättningar för dem att få träna på aktiviteten inför kommande tävling. Vidare visade 
läraren att denne var mån om eleverna och när de visade att de tyckte att en övning var rolig 
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erbjöd läraren sig att ge dem övningar som de kunde göra hemma ifall någon elev hade 
tillgång till en gymboll. 

”Läraren berättar att eleverna skulle ha en sådan här boll hemma och träna med” 
”så kan jag ge er övningar” 

 
Att visa denna typ av engagemang visade både på en uppmuntran till träning och rörelse men 
också på att läraren ville hjälpa eleverna.  
 
 
Vid ett tillfälle var det en elev som skrivit en egen berättelse, läraren uppmärksammade detta 
och frågade ifall eleven kunde läsa den för läraren. 
 

Läraren ”hummar” uppmuntrande då och då. 
”Sicken bra berättelse” säger läraren. Läraren berömmer eleven och frågar om denne får 

hänga upp den. 
 

Att läraren uppmärksammade vad eleverna gjorde och sedan tog sig tid att lyssna på dem 
visade på att läraren tog sig tid till varje elev vilket troligen ledde till att eleverna fick 
utrymme och kände att lärarna var engagerade. Läraren bad också om lov att få hänga upp 
berättelsen på väggen för att andra skulle kunna se den, vilket sågs som en handling av 
respekt gentemot eleven. Den uppmuntrande kommentaren gav troligen en positiv känsla hos 
eleven. Vidare så gav lärarna ofta uppmuntrande kommentarer till eleverna när de utförde ett 
moment. 

”Bra, där fick du in det va?” ”Göra så gott ni kan” ”Jätteduktigt!” 
”Bra, jättebra!” säger läraren efter att en elev dykt i vattnet 

”Elever får beröm när de klarat uppgiften” 
 

Att läraren gav en kommentar innebar att läraren såg det som skedde, vilket i sin tur gjorde att 
eleverna kände sig sedda genom bekräftelsen av en kommentar på det som de utfört. 
Uppmuntran och det beröm läraren gav till eleverna stärkte dem att fortsätta utföra sina 
moment. Författarna kunde se att läraren vid flera tillfällen gav eleverna uppmanande 
kommentarer som påverkade dem positivt i den bemärkelsen att de fick motivation till att 
delta i aktiviteterna och ge lite till. Detta skulle kunna sammanfattas i att författarna kunde se 
att förutsättningar för hälsa genom engagemang kunde ske genom att läraren var engagerad i 
eleverna och deras välmående, genom kommunikation samt genom uppmuntran. 
 

6.3. DELAKTIGHET SOM PEDAGOGISKT ARBETSSÄTT SKAPAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSA HOS ELEVERNA 
Läraren gav vid flera tillfällen förutsättningar till delaktighet för eleverna. Att gå igenom 
dagen med eleverna och visa vad som var schemalagt samt att ge dem förutsättningarna för 
dagen skapade möjlighet till delaktighet, att läraren sen stämde av och gav eleverna utrymme 
för att ge respons gjorde att dem hade inflytande över dagen. 
 

Genomgång av dagen. Sitter gemensamt vid bordet. Lärare stämmer av ”Är det ok?” 
Alla blir informerade angående vad som ska ske på lektionen, de diskuterar 

 
Här kunde elever komma med funderingar och frågor över dagens upplägg. Att utförandet av 
genomgången skedde när alla satt vid ett bord skapade således en förutsättning för att alla 
elever fick samma möjlighet till information vilket också gjorde att dem kunde påverka 
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dagens upplägg tillsammans. Vid ett annat tillfälle bad läraren eleverna att berätta om 
föregående veckas studiebesök. 
 

De delar med sig av sina upplevelser från tidigare veckas studiebesök 
 

Detta skapade ett tillfälle för eleverna att vara delaktiga i lektionens början. Eleverna fick 
själva berätta för läraren vad de tyckte var spännande och intressant vilket i sin tur gjorde att 
eleverna fick en känsla av meningsfullhet i det som de sett, att de sedan fick berätta vidare 
och själva välja ut vad som var viktigt skapade således en känsla av delaktighet. Ibland ställde 
läraren lite frågor men eleverna fick styra i samtalet. Elevernas känsla av delaktighet skapades 
således genom att läraren gav tid från sin lektion för att få höra om deras upplevelser. Under 
introduktionen av en idrottslektion frågade läraren eleverna en fråga angående en händelse 
som nyligen skett. 
 

”Det är mycket om Danmark på tv nu. Vet ni vad jag syftar på?” 
 

Genom att läraren öppnade upp samtalet med öppna frågor gjorde denne eleverna delaktiga, 
då genom att låta dem berätta om sina upplevelser och på så sätt öppna för ett samtal. Att 
läraren skapade situationer där eleverna kunde påverka innehållet skapade förutsättningar för 
delaktighet.  
 
 
Läraren involverade vid ett tillfälle en av eleverna i teorilektionen under idrotten. Här visade 
läraren ett exempel på hur en stukad fot skulle lindas genom att demonstrera på en av 
elevernas fötter. 

Läraren involverar eleverna i teoristunden 
 

Att läraren använde sig av eleverna vid en sådan genomgång skapade förutsättningar för 
större förståelse då eleverna fick känna på hur det kändes med en lindad fot. Här fångade 
läraren elevernas uppmärksamhet och gjorde de delaktiga i aktiviteten genom att tydligt 
genomföra de olika stegen på elevens fot, för att det skulle bli tydligt både visuellt och genom 
ett tydligt förklarande genom talat språk av de olika stegen. Mellan varje moment fick 
eleverna chans att ställa frågor och samtidigt se hur resultatet blev. Delaktighet kunde 
synliggöras då läraren ställde frågor som eleverna fick svara på som sedan ledde till ett samtal 
kring situationen som utspelade sig. När läraren hade visat denna handling på en av eleverna 
repeterade läraren den med hjälp av eleverna och frågade hur en stukad fot skulle lindas. 
 

”Nu är det repetition! Vad gör jag nu om jag stukat foten?” 
 

Även här gjorde läraren eleverna delaktiga genom att fråga och engagera eleverna i aktiviteten 
vilket sedan ledde till ett samtal kring situationen. Alla elever fick chans att repetera och 
framföra sin kunskap under situationen vilket författarna såg som en handling som gav 
förutsättning för delaktighet för eleverna. Att ge möjlighet till repetition skapade således ett 
tydligare sammanhang för eleverna då de fick chans att upprepa saker de inte förstått, samt att 
de fick en chans att upprepa allting en gång till. Att läraren backade och lät eleverna svara på 
frågor skapade möjlighet till delaktighet då det faktiskt var eleverna som skötte repetitionen. 
Under samma lektion skulle eleverna spela en bollsport, indelade i två lag. Även här 
uppvisade läraren att denne lade stort fokus på elevernas delaktighet, då denne med hjälp av 
uppmuntran och med en aktiv inställning såg till alla elever skulle ha bollen och att elever 
skulle passa till varandra. 
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Idrottsläraren uppmuntrar eleverna att passa varandra så att alla får bollen någon gång 

Idrottsläraren ser elever som blir passiva eller utanför, får med alla 
Idrottsläraren är hela tiden aktiv och pushar eleverna 

 
Att hålla eleverna delaktiga och hela tiden uppmuntra dem till att försöka gjorde troligen att 
deras självförtroende stärktes, genom att de, genom lärarens uppmuntran slutförde sitt 
moment och fick således en bekräftelse på att de klarade av det. Vid flera tillfällen kunde 
författarna se att läraren via sin egen handling gav förutsättningar för att få eleverna att känna 
sig delaktiga. Citatet nedan är taget från en situation där eleverna skulle plocka fram redskap 
till en idrottslektion. Här gav läraren spelrum för eleverna att själva plocka fram och bilda 
landskapet där aktiviteten skulle äga rum. 
 

Eleverna är delaktiga och får bestämma lite hur det ska se ut 
 

Läraren gav instruktioner om hur det hela skulle gå till och litade sedan på att eleverna skulle 
ta fram redskap som skulle fylla momentets syfte. Här fick eleverna lita till den egna 
förmågan samtidigt som de fick vara delaktiga och påverka uppbyggnaden av momentet på 
lektionen.  
 
Sammanfattningsvis kan författarna utifrån resultat från observationsanteckningarna se att 
lärarna vid ett flertal gånger gjorde det aktiva valet att se till att eleverna skulle uppleva 
delaktighet i diskussioner, beslut och aktiviteter. 
 

6.4. TILLTRO TILL ELEVENS EGEN FÖRMÅGA SOM FÖRUTSÄTTNING 
TILL HÄLSA 
Eleverna fick vid flera tillfällen uppgifter där läraren uppmanade dem till att fundera själva. 
Detta såg författarna som ett sätt av läraren att, tillsammans med att ge utrymme åt elevernas 
självständighet samt påvisa att de klarade av att utföra många moment själva, skapade 
förutsättningar för att eleverna skulle få ökad tilltro till sin egen förmåga. 
 

Läraren får eleverna att fundera själva, uppmanar att läsa recepten fundera över vad som 
står Eleverna läser högt och hjälps åt  

tittar på recepten 
 

Att få känna tilltro till sin egen förmåga såg författarna således som ett sätt för eleverna att 
utvecklas, kände eleverna att de klarade av en uppgift så kunde de ta sig an nästa. Att läraren 
anpassade varje moment efter elevens egen förmåga gjorde troligen att de kände en trygghet i 
att ta sig vidare. Genom att uppmana eleverna att de skulle försöka göra det själva visade på 
att läraren trodde att de klarade av uppgiften. Vidare så sågförfattarna att läraren hela tiden 
utmanade eleverna mot sina gränser men avläste när de nått sin gräns. 
 

Läraren är hela tiden aktiv och pushar eleverna 
 

Med sitt aktiva sätt fick läraren hela tiden eleverna att tänja sina gränser. Detta skapade 
förutsättningar för att få ett större självförtroende och att eleverna då kände att de kunde ta sig 
an större utmaningar. Som nämnts innan såg författarna detta som ett tillfälle för eleven att 
skapa tilltro till sin egen förmåga. Genom att läraren på ett tydligt sätt visade att denne trodde 
på eleverna skapades förutsättningar för att de skulle tro på sig själva. Att läraren menade att 
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momenten inte fick vara för barnsliga sågs som en medveten handling att hela tiden försöka 
utmana eleverna. 

“Momenten skall vara utmanande inte för barnsliga” 
 

Att läraren hela tiden försökte visa på att eleverna klarade av aktiviteterna, gjorde att läraren 
visade på att ribban lades högt men att den sen kunde sänkas ifall eleverna inte riktigt klarade 
av uppgiften. Detta sågs som ett aktivt val från lärarens sida då denne hellre lade sig för högt 
än för lågt gentemot elevernas kunskaper. Att läraren först utmanade gjorde att ribban lades 
på en hög nivå, vilket gjorde att läraren hela tiden höll en bra nivå för eleverna då deras 
förmåga testades. 
 

Uppvärmning, svårt att göra spegelvänt, läraren anpassar sig och byter håll. 
 

Att läraren sedan insåg att det ibland blev för krångligt gjorde att läraren sänkte kraven för att 
underlätta så att eleverna fortfarande skulle klara av att utföra uppgiften. Detta skapade också 
troligen tilltro till elevernas egen förmåga då de insåg att de klarade av att genomföra passet. 
Läraren uppmuntrade eleverna till att utmana sig själva och poängterade för dem när de 
klarade av ett moment. 
 

”Där ser du” läraren berömmer elev efter att denne varit lite osäker på att dyka i vattnet 
 

Att läraren synliggjorde för eleverna att de faktiskt klarade av någonting som, från elevernas 
sida, kunde ses som lite otäckt och svårt, gjorde att det också blev tydligare för eleven att 
detta var en god prestation. Att läraren med sina ord sedan pekade på att denne visste att 
eleven skulle klara av uppgiften gjorde således att läraren visade att denne hade tilltro till 
elevens förmåga och genom att säga ”där ser du” så tydliggjorde läraren för eleven att 
förmågan att klara av uppgiften fanns där, eleven behövde bara lita på sig själv 
 

Simningen verkar läggas upp efter eleven själv. 
Eleverna verkar gilla simning.  

Eleverna busar i vattnet 
 

Att eleverna busade i vattnet såg författarna som ett tecken på trygghet och således en tilltro 
till elevens egen förmåga i vattnet. Att eleverna vågade busa visade på att deras 
förhållningssätt till vattnet var avslappnat. Att sen simningen lades upp efter varje elevs egen 
förmåga gjorde troligen att stressen och oron för att inte klara av ett moment minskade, detta 
för att varje elev fick ta det i sin egen takt. Detta höjde således elevernas självförtroende till 
att ta sig vidare i simprocessen. 
 
En av författarna reflekterade kring tilltro till den egna förmågan, detta under ett 
observationstillfälle när det var dans som stod på först på dagens schema. Under detta tillfälle 
blev författarna ombedda att delta då det krävdes jämna par. Denna dans var en pardans, där 
paren i formation bildade en ring. Under dansens gång skulle den kvinnliga danskavaljeren 
dansa vidare till nästa par vars partner dansade vidare till nästa och så vidare. Då en av oss 
dansade i par med en elev vilken var deltagande i studien, märktes en tydlig skillnad då ett 
varv av dansen gått och alla hade bytt tillbaka till den ordinarie danskavaljeren, att eleven 
växt i självförtroende. Det märktes tydligt att stegen satt och att eleven var säker på sin 
förmåga att kunna föra. Här fick en av oss således ett tillfälle att se hur eleverna växte i sin 
förmåga att utföra ett moment. Att de fick tid och instruktioner för hur dansen skulle gå till 
samt att de även fick öva på det gjorde att eleverna kunde få utlopp för sitt kunnande. 
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Sammanfattningsvis så fanns många tillfällen där läraren skapade tillfällen för att eleverna 
skulle få tilltro till sin egen förmåga. Att känna tillit till att kunna klara av moment, att känna 
tilltro till den egna förmågan, skapade förutsättningar för god hälsa. 
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7. DISKUSSION 
Här kommer författarna att diskutera datainsamlingsmetoden samt det resultat som 
framkommit under studien. Metoddiskussionen innehåller vad som gick bra med 
datainsamlingsmetoden och vad som kunde gått bättre. I resultatdiskussionen kommer 
författarna diskutera kring resultatet och vad författarna fann i dessa. 
 
 
7.1 METODDISKUSSION  
Med studien vill författarna belysa hur läraren på en grundsärskola kan skapa förutsättningar 
för utveckling av elevernas hälsa. I studien utgick författarna ifrån teorier som tillsammans 
kan sammanfattas som att hälsa är en helhet som skapas i sociala konstruktioner med både 
talat språk, kroppsspråk och symboler. Författarna har lagt fokus på hur hälsa skapas utifrån 
ett didaktiskt perspektiv, detta för att skapa de valda frågeställningarna. 
 
Vald metod för studien var observation med kompletterande samtal, vilket författarna ansåg 
var en väl lämpad metod för att studera det som valts. Stundtals var författarna deltagande i 
observationerna, vilket dessa ansåg skapade en annan aspekt till vårt analysarbete, då 
författarna hade ett antal egna upplevelser att utgå ifrån. Fangen (2005) menar att forskaren 
genom deltagande observation kan konfrontera deltagarna med frågor som denne vet är 
nyttiga att ställa för studien, utifrån det som setts. Detta kan författarna relatera till då dessa 
fick delta både under dans och uppvärmning och fick tillfälle att prata lite med de elever som 
ingick i studien.  
Författarna är medvetna om att deras närvaro möjligen påverkade situationerna i vilka de 
observerade under. Detta gjorde troligen att deltagarna inte agerade som de brukade vilket 
skulle kunnat påverka studiens resultat. Författarna bidrog också till att skapa situationerna 
som utspelade sig relaterat till studien. Detta är något som, enligt författarna, inte helt går att 
undvika och detta påpekar också (Aspers, 2011). En medvetenhet gällande att författarna 
kunde utgöra ett störande moment för eleven under observationerna fanns, och då detta 
upptäcktes skapade författarna en distans till eleven. Detta är i enlighet med vad Lalander 
(2011) påpekar angående att forskaren i en studie bör anpassa sig efter sina informanter. 
 
Författarna valde även att utföra observationerna på lektioner i olika ämnen för att få 
empiriskt material från olika situationer, för att kunna synliggöra hur hälsa lärare i olika 
ämnen skapade för eleverna. Då alla observationer genomfördes på en och samma skola ansåg 
författarna att detta ökade studiens trovärdighet. Detta är också i enlighet med Svensson & 
Ahrne (2011), vilka påpekar att det kan finnas positiva aspekter med att enbart välja en skola 
att studera, då det skapas fördelar för forskaren gällande att lära känna miljön som valt att 
studeras, vilket kan bidra till studiens trovärdighet. Författarna ansåg även att det kunde 
underlätta för analysprocessen, då dessa hade fått en förförstålese för de sociala mönster som 
fanns i verksamheten.  
 
Tanken var först att författarna skulle försöka filma under observationerna för att kunna 
studera de olika situationerna flera gånger, detta gick dock inte att genomföra utan författarna 
fick föra observationsanteckningar under tiden. Författarna har upptäckt en del brister i det 
informationsbrev som skickades ut och känner i efterhand att om detta hade varit lite tydligare 
gällande vad syftet till kameran hade varit så kanske författarna fått tillåtelse att använda sig 
av den. Författarna tror också att det var kameran som gjorde att en del elever inte ville delta i 
studien, så möjligen hade författarna fått fler informanter ifall detta alternativ inte hade tagits i 
åtanke när planering inför observationerna gjordes. Information gällande observationerna 
gavs till skolan, lärarna och informanternas vårdnadshavare. Detta ansåg författarna höjde 
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studiens trovärdighet ur en etisk aspekt, då information angående studien utfördes korrekt. 
 
Observationerna var tänkta att utföras med tiominutersintervaller. Detta för att författarna 
ville undvika att bli trötta och ofokuserade. Under observationstillfällena var detta något som 
inte fullföljdes, då författarna fann sig i att observera under längre stunder. Detta påverkade 
möjligen det fokus som författarna höll under observationerna. Å andra sidan 
uppmärksammades möjligen händelser under observationerna som troligen inte skulle kommit 
med i den insamlade empirin, om observation med tiominutersintervaller hade genomförts. 
 
Komplettering med samtal gjordes under observationernas gång, både med de elever som 
deltog i studien och de olika lärarna. I efterhand kan författarna se att en metod som intervju 
skulle kunnat ge mer djup till lärarens arbete jämfört med de kompletterande samtalen. 
Författarna tror att detta i sig hade kunnat ge en djupare förståelse för lärarnas arbete samt att 
det hade kunnat belysa studiens analys på ett annat sätt vilket troligen också lett till en annan 
karaktär på analysprocessen.  
 
Observationsanteckningarna kodades separat av respektive författare, men dessa satt 
tillsammans och diskuterade under kodningen. Valet att koda empirin individuellt var till en 
början för att författarna skulle kunna behålla en objektivitet gentemot varandra, så att dessa 
inte skulle påverka varandra i vilka möjliga koder som uppstod. En diskussion kring de 
kategorier som valdes gjordes också vilket sedan ledde fram till studiens resultatkategorier. 
Kodning kan skilja sig beroende på vem som utfört den och i studiens fall skulle detta kunna 
innebära att författarnas individuella kodning resulterade i tre olika utföranden, vilket påpekas 
av Fejes & Thornberg, (2009). Författarna såg å andra sidan detta som en fördel då något som 
eventuellt inte uppmärksammats av en författare troligen uppmärksammades av de andra 
författarna. Detta i kombination med de gemensamma diskussionerna gällande kodningen 
anser författarna snarare bidrog med att studiens resultat blev mer genomarbetade samt 
trovärdiga. Författarna ser inte heller att den sammanlagda tolknings- och analysprocessen 
under kodningsarbetet har påverkats negativt av den separata kodningen utan anser att detta 
gjort författarna mer förtrogna med det empiriska materialet och att detta i sig skapade en 
grund för författarna under analysprocessen. 
 
Författarna är medvetna om att videofilmning av de elever som hade gett ett godkännande 
hade varit möjligt. Författarna kände dock att det skulle blivit ett alltför störande moment 
gentemot de andra eleverna och ansåg därför att videokameran skulle gjort mer skada än nytta 
för studien. Möjligen skulle enbart ljudinspelning ha använts, men även detta valdes bort, då 
informanterna ständigt var i rörelse vilket skulle kunna lett till att ljudinspelningarna troligen 
hade genererat i oanvändbar empiri. Därav valdes enbart observationsanteckningar, för att 
säkra att författarna skulle få ut användbar empiri. 
 
Då studien enbart utfördes på en skola och i en klass är författarna medvetna om att resultatet 
inte är generaliserbart. Vad studien kan bidra till är att ett intresse kring dessa frågor skapas 
och medvetandegörs som i fortsättningen skulle kunna leda till fortsatt forskning inom samma 
och liknande områden.  
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7.2. RESULTATDISKUSSION 
 

7.2.1. Tydlighet genom struktur och kommunikation kan skapa förutsättningar till hälsa 
hos elever 
Struktur kan identifieras inom många områden, så som i upplägg av lektioner och placering av 
material och utrustning. Läraren kan ses skapa struktur som i sin tur kan ge förutsättningar till 
hälsa hos eleverna. Placeringen av material och utrustning i klassrummen, idrottssalen samt 
simhallen kan skapa struktur då eleverna vet vart sakerna som används under lektionerna 
finns. 
 
Tänkvärt är att struktur ur en aspekt kan ses som begränsande. Det kan vara begränsande i den 
mening att läroplaner och kursplaner utformas med en förförståelse att funktionsnedsättning 
är något som hindrar. Detta skulle då kunna resultera i att den generella uppfattningen 
gällande fysiskt samt psykiskt funktionsnedsatta barn påverkar utformandet av 
grundsärskoleverksamheter, vilket är i enlighet med Berthén (2007).  
 
För att återkoppla till vad bland annat Greiner (2007) nämner om att tidigare studier visat att 
idrottslärare har svårt att åsidosätta sina förutfattade meningar när det kommer till elever med 
funktionsnedsättning, är att det finns idrottslärare som har förutfattade meningar kring 
funktionsnedsättning vilket därmed kan riskera att idrottslärare riskerar att bli övertydliga i 
sitt tal och kroppsspråk. Detta skulle troligen kunna leda till att eleverna upplever att de blir 
alltför stigmatiserade då de möjligen känner att aktiviteterna under lektionerna blir alltför 
förenklade. Som Trost och Levin (2010) påpekar kan individer med hjälpa av synliga 
symboler, så som kroppsspråk, uttrycka sig och skapa mening. Men ifall detta är övertydligt 
kan detta möjligen resultera i att läraren med sina förutfattade meningar inte tror att eleverna 
kan utföra vissa aktiviteter på grund av svårighetsgraden. Detta skulle möjligen kunna vara en 
missbedömning från lärarens sida om att elever inte kan, även fast att eleverna har förmågan 
att klara av aktiviteterna. Om läraren visar att denne tror att eleverna inte har förmågan att 
klara av aktiviteten, skulle detta möjligen kunna påverka elevernas tro på att klara av den. 
 
Tydlighet var något som författarna framför allt kunde synliggöra vid observationerna på 
idrottslektionerna, då det var kombination av kommunikation i tal och kroppsspråk som 
utgjorde tydligheten. Att eleverna gavs en tydlig struktur och förståelse kring hur en rörelse 
skulle utföras ledde till att de fick en förutsättning att träna på “rätt” sätt. Något idrottsläraren 
påpekade var att inte se funktionsnedsättning som något hinder, utan att se det som var 
möjligt att utföra.  
 
Som tidigare nämnt utgör skolan en arena där barn och ungdomar spenderar större delen av 
sina dagar och därmed kan den även ses som en arena där eleverna förbereds inför samhället 
genom fostran i regler och lagar. Under lektionerna vävs mycket av samspelet med samhället 
in. Framför allt kunde författarna synliggöra att respekt var något som eleverna fick lära sig 
under idrottslektionerna. Tydlighet och struktur skapades här i form av att de lydde läraren när 
de blev tillsagda. Författarna vill poängtera att strukturen i grunden var att läraren bestämde 
över lektionens upplägg men att eleverna sedan hade ett stort inflytande över besluten. Hur 
det än vrids och vänds på det är det fortfarande läraren som besitter den auktoritära rollen. 
Respekt är något som kan kopplas till detta, eftersom författarna under observationerna 
uppmärksammade att strukturen i skolan är uppbyggd på att eleverna skulle vänta i tur och 
ordning på att de skulle få hjälp av läraren. Vid ett tävlingsmoment under en idrottslektion 
genomförde eleverna en respektfull handling genom att vänta på sin tur. Å ena sidan var detta 
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en del av tävlingens regler, men å andra sidan visas regler där individen väntar på sin tur på 
att detta är en del av samhällets oskrivna regler. Det här kan även styrkas genom att det skapar 
förutsättningar till hälsa för eleverna. Tankegången är då att om eleverna visar ömsesidig 
respekt för varandra kan det i sin tur frambringa trygghet och glädje, vilket är viktigt för att 
eleverna ska må bra i sin skolmiljö.  

 
7.2.2. Lärarens engagemang kan skapa förutsättningar för elevers hälsa 
Något författarna uppmärksammade utifrån de genomförande observationerna var ett tydligt 
engagemang ifrån idrottsläraren. I det samtal författarna hade med läraren påpekade denne att 
engagemang var ett nyckelord vilket denne använde sig av. Läraren påpekade att det var 
viktigt att visa stort engagemang, och även att det var viktigt att vara förberedd inför lektioner 
för att det skulle bli så bra som möjligt för eleverna. Ett exempel läraren tog upp var att denne 
ansåg att det var viktigt för eleverna att uppleva lektionen som rolig och givande. Detta 
ordnades bland annat genom att se till att det fanns musik förberedd till lektionen. Läraren 
påpekade att detta var för att eleverna dels skulle kunna känna igen låten, eventuellt minnas 
något utifrån den men även att det skulle tillföra något till lektionen. 
 
Något som även tydde på ett stort engagemang gentemot eleverna var att idrottsläraren visade 
ett stort intresse för att eleverna skulle få berätta om vad som hände i deras liv. Engagemanget 
syntes tydligt hos läraren och verkade också sprida sig till eleverna och författarna ansåg att 
detta gynnade dennes profession som lärare, samt förståelsen för eleverna och deras intressen. 
Engagemanget bidrog till delaktighet och omtanke som i sin tur gav förutsättningar till 
trygghet och stärkt självförtroende hos eleverna. Här kunde författarna se att engagemanget 
hos läraren bidrog till förutsättningar för hälsa gentemot eleverna. 
 
Engagemang såg författarna även i form av uppmuntrande kommentarer från läraren sida. 
Dessa uppmuntrande kommentarer gjorde eleverna glada och gjorde dem delaktiga i många 
av aktiviteterna. Uppmuntran och det beröm som läraren gav verkade också stärka elevernas 
självförtroende. Både under hemkunskapen och i klassrummet använde sig lärarna av 
uppmuntrande kommentarer gentemot eleverna och deras handling. Under lektionen fick en 
elev läsa en berättelse som denne själv hade skrivit där läraren sen berömde eleven för att 
denne hade författat ihop en bra berättelse. Här blev eleven glad vilket författarna tolkade som 
en positiv och glädjande reaktion från lärarens beröm. I situationen skapade läraren en 
förutsättning för hälsa hos eleven, vilken i detta fall troligen ledde till glädje samt ett ökat 
självförtroende hos eleven. Vad som kan diskuteras är dock om uppmuntran gentemot elevers 
prestation kan göra att eleverna får höga krav gällande prestation och att det senare snarare 
kan bidra till lägre självförtroende och självkänsla snarare än att öka dessa känslor på ett 
positivt sätt. Samtidigt är dessa uppmuntrande kommentarer något som tillhör skolans värld, 
där mycket av det som sker cirkulerar kring elevers prestation. 
 
Författarna såg att engagemanget som läraren hade skapade förutsättningar gällande elevernas 
hälsa. Detta ledde både till delaktighet samt tilltro till elevers egen förmåga. Författarna anser 
också att ett engagemang hos läraren är positivt då det verkar inspirera elever under sin 
skolgång vilket även gynnar eleverna i framtiden. Å andra sidan skulle ett för stort 
engagemang kunna leda till att läraren minskar förutsättningar för hälsa. Att som lärare ha ett 
alltför stort engagemang kan möjligen göra eleverna omotiverade och skapa en känsla av att 
tvunget delta i planerade aktiviteter i skolan. Detta var dock inget författarna kunde se i 
studien, då lärarna verkade vara väl medvetna om när engagemanget kunde få negativ effekt 
för eleverna. 
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7.2.3. Delaktighet som pedagogiskt arbetssätt kan skapa hälsa hos elever 

Hälsa kan ses som en helhet i vilken begreppet delaktighet ingår. Delaktighet har även en 
påverkan på andra begrepp gällande hälsa som exempelvis självförtroende, självkänsla och 
trygghet (Hansson, 2004). Möjligen kan då den delaktighet som skapas av läraren bidra till att 
elever får ökat självförtroende, bättre självkänsla samt ökad trygghet. Å andra sidan skulle 
elever kunna känna att de inte fick förutsättningar till att vara delaktiga, eller att de har 
känslan av att delaktigheten snarare är något de vill undvika som då skulle kunna skapa dålig 
hälsa i form av otrygghet och minskat självförtroende eller minskad självkänsla. 
 
Under ett antal av tillfällena såg författarna att läraren via sin egen handling gav 
förutsättningar för att få eleverna att känna sig delaktiga. Författarna ser hälsa som en helhet 
vilket menas att delaktighet är en del av hälsan som kan ha positiva effekter på en individs 
upplevda hälsa. Då lärarna möjligen inte har samma syn på hälsa skulle detta kunna förklara 
att de möjligen inte ser delaktighet som en förutsättning till hälsa hos eleverna. Troligen kan 
det vara så att merparten av lärarna har en syn på hälsa som mer fysisk vilket då skulle kunna 
förklara att de inte uppfattar delaktighet som en aspekt vilken kan ha positiva effekter på 
elevernas hälsa. Å ena sida skulle detta kunna bero på att lärare inom grundsärskolan inte ska 
behöva vara experter inom hälsa, vilket påpekas av Ellery et al. (1997). De poängterar också 
att det för lärare i grundsärskolan skulle kunna utgöra en belastning att ha hälsa som 
ytterligare ett moment i undervisningen då de redan lär ut kunskap i många andra ämnen. 
Möjligen skulle då lärarnas medvetenhet gällande att ge förutsättningar till hälsa genom 
delaktighet vara frånvarande beroende på att de inte har någon obligatorisk utbildning 
gällande helhetshälsa i sin yrkesförberedande utbildning. Å andra sidan skulle detta kunna 
vara något en lärare har kunskaper inom, genom att denne via eget intresse skulle kunnat ha 
läst in sig på. 
 
Under observationstillfällena såg författarna att läraren skapade möjligheter till delaktighet. 
Detta kunde ske genom att läraren bjöd in eleverna till delaktighet i exempelvis samtal. 
Läraren inledde med en öppen fråga som sedan ledde till ett samtal mellan eleverna. Här blev 
eleverna delaktiga genom att de medverkade aktivt, vilket är i enlighet med Hanssons (2004) 
definition av delaktighet. Under ett annat tillfälle bjöd läraren in eleverna till att berätta om 
föregående veckas studiebesök. Även här gav läraren förutsättningar för att göra eleverna 
delaktiga i samtalet. Lärarens handling kan ses som ett skapande för förutsättningar till 
elevernas hälsa. När läraren bjuder in till samtal skapar denne samtidigt en förutsättning för 
att eleverna ska kunna få bli delaktiga i situationen. Delaktigheten skulle sedan kunna leda till 
att eleverna känner tillhörighet i gruppen och att det hos eleverna även uppstår en känsla av 
sammanhållning genom att de får delta i samtalet som pågår. Sammanhållningen som då 
möjligen uppstår skulle troligen kunna bidra till en känsla av trygghet, vilket författarna ser 
som en del av hälsa, som då kan tänkas skapas hos eleverna. Å andra sidan skulle detta kunna 
skapa mindre förutsättningar till hälsa eller resultera i avsaknad av förutsättningar till hälsa. 
Om elever inte skulle vilja vara delaktiga eller bjudas in till delaktighet via öppna frågor eller 
samtal kan det som ovan nämnt snarare skapa en negativ hälsa genom att eleven istället 
känner sig otrygg och utvecklar ett sämre självförtroende eller en lägre självkänsla. 
 
Läraren engagerade eleverna i att delta i aktiviteterna som utspelade sig under lektionerna och 
även här bjöds eleverna in till att vara delaktiga. I ett exempel bad läraren en elev att räkna 
hur många gånger läraren hade gjort sit-ups. Här blev eleven genom handlingen delaktig i 
situationen som skedde då denne fick räkna och kontrollera lärarens handling. Att läraren 
engagerar eleverna i aktiviteten hände under flera tillfällen. Engagemanget ledde ofta till 
delaktighet hos eleverna vilket i sin tur skulle kunna tänkas leda till ökat självförtroende, 
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bättre självkänsla samt ökad trygghet för eleverna. Även i dessa fall skulle förutsättningar till 
delaktighet hos eleverna lika gärna kunna skapa negativ hälsa genom minskad trygghet, 
minskad självkänsla och minskat självförtroende. 
 
När eleverna och läraren diskuterade kring deras kommande klassresa fick eleverna en 
förfrågan gällande om de ville baka något som de skulle kunna ta med sig under resan. Här 
bjöd läraren in till delaktighet genom att eleverna fick vara med och bestämma. När läraren 
gjorde detta gavs förutsättning till eleverna att själva vara med och ta beslut i frågan, vilket 
troligen ledde till att de kände sig delaktiga i situationen. Denna delaktighet innebar möjligen 
att eleverna också fick ökad tro på att de själva kunde vara med och påverka, vilket trologen 
genererade i ökat självförtroende. Å andra sidan skulle denna förutsättning till beslutstagande 
kunnat påverka eleverna åt andra hållet, att de kanske i stället fick en känsla av svårighet att ta 
beslut gällande frågan. 
 
Berthén (2007) nämner att pedagoger inom grundsärskolan gav möjligheter för eleverna att 
lära sig saker i verksamheten, men att pedagogerna såg elevernas trötthet som ett hinder för 
att kunna skapa ett lärande hos eleverna. När det kom till deltagande under idrottslektionens 
integrerade teorilektion såg författarna att läraren trots elevernas trötthet engagerade eleverna 
till att delta genom att visa exempel relaterat till teorilektionen på en av eleverna. Läraren 
verkade under observationerna inte se elevernas trötthet som ett hinder för att genomföra en 
typisk kunskapslektion. Här såg författarna att läraren genom sitt upplägg av lektionen inte 
påverkats märkvärt av förutfattade meningar gällande elevers kunskapsintag och dess 
påverkan av trötthet. Under samma tillfälle skulle eleverna repetera det läraren hade gått 
igenom och bad dem då berätta hur förloppet av lindning av foten skulle gå till efter en 
stukning. Här fick eleverna en möjlighet att delta i repetitionen vilket gav de förutsättningar 
att få känna att de fick vara deltagande och bidra med kunskap samt synliggöra sin kunskap 
under ett gemensamt tillfälle. Å ena sidan skulle detta kunna skapa press hos eleverna till att 
bara känna att deltagandet kräver att du ska kunna repetera det läraren tidigare sagt, vilket 
skulle kunna leda till negativ hälsa snarare än positiv hälsa. 
 
Eleverna fick ofta vara med och ta fram material till idrottslektionen. Här skapades en 
förutsättning till delaktighet av läraren, då denne via planering gjorde eleverna delaktiga i 
förberedelse av lektionens kommande aktivitet. Här kunde eleverna känna att de fick vara 
delaktiga i förberedelserna vilket möjligen gjorde att eleverna genom medverkandet kände sig 
stolta och fick bra självkänsla då de fick förtroendet att klara av uppgiften. Detta skulle också 
kunna kopplas till att eleverna fick tilltro till deras egen förmåga gällande att klara av att 
hjälpa till att ta fram material till lektionen. 
 
När eleverna deltar i aktiviteterna utmanades de av läraren. Läraren visade och påpekade 
också att denne ville ge eleverna lite utmaning då aktiviteterna inom idrotten inte skulle bli för 
barnsliga eller för lätta. I Berthéns (2007) avhandling framgår att pedagogerna inte vill ställa 
alltför höga krav på eleverna. Detta gällde visserligen teoretisk kunskap, men eftersom det 
uppenbarade sig inom studien som gjordes av Berthén (2007) skulle detta troligen kunna vara 
ett genomgående mönster i verksamheten över lag. I författarnas studie visade det sig att det 
fanns en annan uppfattning gällande utmaningar gentemot eleverna. Som framgått i resultatet 
hade eleverna gett önskemål att idrottslektionerna skulle efterlikna grundskolans 
idrottslektioner. Å ena sidan skulle detta kunna bli en utmaning vilket skulle kunna ses som 
att läraren pressade eleverna mycket, men utifrån observationerna att döma ansåg författarna 
att det snarare verkade bättre att “pressa”. Med detta menar författarna inte att eleverna skall 
förväntas utföra allting efter en grundsärskolenivå utan att det skall vara utmanade och inte 
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för lätt. Detta är självklart upp till läraren själv att bedöma utifrån vad som är den enskilde 
elevens nivå och vad läraren anser att denne kommer att klara av. Å andra sidan, kan för 
mycket utmaning göra att motivationen till att delta minskar, då det istället kan bli för svårt. I 
studien såg författarna att utmaningen ofta resulterade i delaktighet, vilken troligen skulle 
kunna generera i bättre självförtroende, självkänsla samt trygghet hos eleverna. Detta ser 
författarna som positivt. 
 
Vid ett tillfälle ville en av eleverna inte delta i den planerade aktiviteten. Detta löste läraren 
genom att via uppmuntrande kommentarer berätta att det inte var så långt kvar till nästa 
aktivitet och att om eleven skulle delta en stund till skulle det gå fortare tills nästa planerade 
aktivitet. Här kunde författarna se att lärarens uppmuntrande kommentarer ledde till 
delaktighet hos eleven. Som författarna tidigare nämnt kan delaktighet generera trygghet och 
ett bättre självförtroende samt bättre självkänsla, vilket skulle kunna vara fallet i denna 
situation. Uppmuntrande kommentarer som ledde till delaktighet syntes även under den 
idrottslektion som eleverna spelade fotbollsbasket. Här visade läraren med sina kommentarer 
att alla skulle få vara delaktiga och att alla skulle få bollen. Detta ledde till att alla elever 
deltog i aktiviteten. Denna delaktighet ledde troligen till en trygghet hos eleverna då det 
samtidigt var en glad stämning i lokalen med mycket skratt. Genom sättet som läraren agerade 
visade denne via sitt kroppsspråk att eleverna kunde bli inbjudna till delaktighet och hur de 
skulle bli inbjudna, vilket då troligen besvarades av eleverna genom att de faktiskt deltog i de 
uppkomna situationerna. Uppmuntrande kommentarer och inbjudande kroppsspråk, så som en 
arm som vinkade lockande att eleven skulle komma och delta i den pågående aktiviteten, kan 
ses som en handling genom symbolisk interaktionism som inbjuder till delaktighet. 
 
Deltagande inom skolan skulle å ena sidan inte behöva innebära förutsättningar för god hälsa 
hos elever. Skolans struktur utefter hur skolans aktiviteter är upplagda skulle kunna tänkas 
bidra till tvunget deltagande. Skolans struktur, i form av obligatorisk närvaro och utförande av 
moment som skapar underlag för betygsättning, påverkar elevernas deltagande då de skulle 
kunna ses som tvungna till att vara delaktiga på momenten som ingår i kursplanen för 
respektive ämne. Om elever känner att de inte vill delta av egen vilja skulle de möjligen 
kunna känna ett tvunget deltagande. Här skulle elevers deltagande möjligen kunna innebära 
och i stället skapa ohälsa. Viktigt att ha i åtanke är dock att skolans struktur troligen inte 
skulle kunna vara obefintlig, då hela idén med skolan möjligen skulle fallera. Å andra sidan 
skulle ett tvunget deltagande kunna bidra till god hälsa. Om en elev genomför en aktivitet 
vilken denne uppfattar som tvungen att delta i, skulle eleven möjligen känna en 
tillfredsställande känsla efteråt, då denne trots känslan av tvång inser att denne klarade av att 
ta sig igenom aktiviteten. Detta skulle möjligen kunna bidra till ökad tilltro till elevens 
förmåga snarare än ohälsa.  
 
 
7.2.4. Lärarens och elevens tilltro till den egna förmågan kan skapa hälsa hos elever  
Något som uppmärksammades under observationerna var att tilltro till den egna förmågan var 
en förutsättning för att eleverna skulle kunna känna att de klarade av de uppgifter de ges. 
Genom att läraren gav utrymme och utmanade eleverna till att själva reda ut uppgifter och 
komma på lösningar, gynnade detta deras självständighet och därmed deras tilltro till sin egen 
förmåga. Detta kan även kopplas till lärarens tilltro till dennes egen förmåga. Om läraren inte 
litar till sin egen kompetens kan detta enligt Greiner (2007) ge eleverna en känsla av att 
läraren har förutfattade meningar gällande elevernas kompetens. Om en lärares tilltro till den 
egna kompetensen är stark kan detta vara positivt relaterat till att eleverna kan se att de får en 
tilltro till deras egen förmåga genom att läraren ger eleverna utrymme till självständighet, 
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vilket också är i enlighet med Hutzler, Zach & Gafni (2007). Genom att läraren, när det kom 
till att reda ut och hitta lösningar på egen hand, uppmanade eleverna att vara självständiga och 
lösa uppgifter på egen hand visade läraren att denne trodde att eleverna klarade av det. Detta 
ansåg författarna gav eleverna en ökad tilltro till sin egen förmåga, vilket också troligen 
skapade goda förutsättningar till hälsa. 
 
Berthén (2007) påpekar att lärare bör vara medvetna om och kunna problematisera sina egna 
uppfattningar kring fysisk och psykisk funktionsnedsättning hos elever och hur detta påverkar 
utformningen av särskoleverksamheten. Att läraren medvetengör sina egna uppfattningar är 
viktigt, då denne bör se till elevernas individuella förutsättningar och i detta fall 
uppmärksamma funktionsnedsättningen hos varje elev. Under studiens gång kunde författarna 
följa en lärare som verkligen såg när eleverna hade nått sin individuella gräns och att läraren 
anpassade aktiviteter och moment efter elevernas kapacitet utan att det blev för lätt. Den 
aktiva utstrålningen läraren hade gav elever förutsättningar för att kunna tänja på sina gränser 
som i sin tur med stor sannolikhet ökade självförtroendet hos dem, vilket också troligen 
bidrog till en ökad tilltro till elevens egen förmåga. Läraren var noga med att påpeka när 
eleverna uppnått ett moment och visade då på att eleverna hade klarat av momentet, vilket 
möjligen gjorde att eleverna litade till sin förmåga att kunna utföra vissa övningar och 
uppgifter. Samtidigt anser författarna att eleverna ska utmanas då det genom utmaning 
troligen skapar utveckling hos eleverna. Utvecklingen bidrar i sin tur till att eleverna kan få en 
ökad tilltro till sin egen förmåga. Detta var något författarna kunde se ett tydligt exempel på, 
när eleverna utmanades att lära sig en flerstegs dans, där kombinationen av steg och rörelser 
utgjorde en koordination vilken kunde uppfattas som svår av elever i alla klasser. Vad 
författarna kunde se var att tilltron till elevernas egen förmåga ökade, och speciellt hos en elev 
där upprepningen av steg gjorde att denne blev säkrare och säkrare på stegen och 
koordinationen. Då författarna var deltagande i denna aktivitet, kunde en av författarna se 
detta tydligt eftersom en dem dansade med denna elev. 
 
Något Berthén (2007) nämner är att elever skall tränas att få kompetens som skolelever. 
Därmed ska även alla basämnen ingå i grundsärskolans kursplan. Under en idrottslektion var 
det dags för teori, vilket läraren påpekade saknades i undervisningen och därför behövdes den 
läggas till. Här valde läraren att baka in detta moment under en ordinarie idrottslektion. 
Läraren gick igenom skadeförebyggande åtgärder för eleverna och efter en muntlig och 
demonstrerande genomgång av hur en stukad fot skulle lindas, valde läraren att låta eleverna 
återberätta hur de skulle gå tillväga om någon stukat sin fot. Författarna ansåg att detta kunde 
ge eleverna en känsla av tilltro till den egna förmågan då eleverna själv fick berätta vad som 
nyligen sades. På så vis fick de visa att de förstått informationen, och enbart genom att 
återberätta den kunde de visa för sig själva att de hade lärt sig något nytt, vilket kunde bidra 
till ett ökat självförtroende och tilltro till den egna förmågan.  
 
Författarna har alltså utifrån empirin sammanställt resultatet i fyra kategorier vilka har 
diskuterats kring ovan. De fyra kategorierna är, som nämnts tidigare, tydlighet, engagemang, 
delaktighet och tilltro till den egna förmågan. Författarna har kunnat se tydlighet i form av 
struktur, då elevers miljö och lärarens struktur tyder på tydlighet. Detta kan kopplas till 
symbolisk interaktionism genom att författarna kunde synliggöra informanternas interaktion 
via deras signaler och kroppsspråk, då resultatet har visat att kroppsspråk i kombination med 
talat språk var återkommande. Även perspektivet social konstruktion kan här påvisas genom 
att författarna sett att samspel mellan människor skapar kontexten. Det är alltså mellan 
människor som deras egen konstruktion av verkligheten skapas.  
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Struktur kan även generera i att eleverna upplever en trygghet kring skolgången och detta 
skulle i denna studie troligen inte kunnat genomföras utan lärarnas engagemang gentemot 
eleverna. Detta var något som genomsyrade alla observationstillfällen då författarna kunde se 
ett engagemang ifrån lärarens sida som lätt överfördes till eleverna. Engagemanget kunde ses 
i form av tydligt kroppsspråk och via tal samt viljan att se eleverna lyckas. Lärarens 
engagemang genom ett tydligt kroppsspråk gentemot eleverna kan kopplas till symbolisk 
interaktionism, då läraren förstärkte sitt tal med kroppsspråk. Engagemanget kan även kopplas 
till det socialkonstruktionistiska perspektivet, då engagemanget skapades i den 
mellanmänskliga interaktionen.  
 
Det didaktiska perspektivet kunde kopplas till lärarens engagemang genom att författarna 
valde att fokusera på hur läraren valde att förmedla sitt engagemang. Författarna såg även att 
lärarens engagemang kunde ge förutsättningar till hälsa gentemot eleverna, dels genom att 
läraren engagerade eleverna i övningarna som gav stryka, uthållighet och kondition. 
Engagemanget bidrog dels till att eleverna troligen upplevde stor delaktighet i aktiviteteter 
och beslut. Delaktigheten kan spegla perspektiv så som socialkonstruktionism, då det var den 
mellanmänskliga interaktionen lärare och elev emellan som skapade delaktighet. Ytterligare 
ett perspektiv som speglar delaktighet är det salutogenta perspektivet då en förutsättning för 
delaktighet är att se till hela individen och dess individuella förutsättningar. Delaktighet kan 
påverka elevernas tilltro till sin egen förmåga, då de känner att de klarar av att påverka sin 
situation, att de klarar av de uppgifter som ges samt att de kan känna att de själva kan lita till 
sin förmåga att kunna återberätta information. Genom att information i form av tydligt 
kroppspråk gavs till eleverna, vilket kan kopplas till perspektivet symbolisk interaktionism, 
skapades förutsättningar till delaktighet vilket troligen gynnade elever som i sin tur kunde 
bidra till att eleverna kände en tilltro till den egna förmågan. 
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8. KONKLUSION 
Genom lärarens tydlighet och engagemang gentemot eleverna, tillsammans med inbjudan till 
delaktighet och möjligheter till skapande av tilltro till elevens förmåga kunde författarna se att 
förutsättningar till utveckling av elevernas hälsa skapades. Här skapade lärarens praktiska 
arbete förutsättningar till hälsa inom verksamheten. Detta resulterade i att författarna såg 
grundsärskolan som en hälsopraktik. Genom lärarens praktiska och pedagogiska arbete fann 
författarna att lärarnas handlingar genererade i hälsa. Handlingar så som inbjudan till 
delaktighet, lärarens engagemang och tydlighet genom kommunikation och kroppsspråk 
synliggjorde också hälsa som en helhet.  
 
Studiens resultat är inte överförbart på andra verksamheter men studien i sig kan påvisa vikten 
av hur hälsa kan ses som en helhet och hur den kan skapas via pedagogens handling. 
Vidare skulle liknande forskning kunna utföras i andra grundsärskoleverksamheter samt 
grundskoleverksamheter. Detta för att uppmärksamma hälsa som ett brett ämne, samt för att 
synliggöra hur det pedagogiska och praktiska arbetet i skolor kan skapa förutsättningar för 
utveckling av elevers hälsa. 
 
Denna studie kan bidra med en alternativ och bred hälsosyn, vilken kan appliceras på en 
grundsärskoleverksamhet. Här ser man hur pedagogiska handlingar kan skapa förutsättningar 
för hälsa. I och med detta kan studien bidra med ny forskning inom det hälsopedagogiska 
området, där pedagogiken kan kopplas ihop med hälsa och skapa ett bredare synsätt på hälsa. 
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BILAGA 1 
Följebrev 
 
Hej! 
Vi är tre studenter som heter Emma Lindström, Ida Hammond och Malin Gustavsson och vi 
läser Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Halmstad. 
Vi läser vår sista termin och skriver nu vår C-uppsats.  
Uppsatsen ska handla om hur begreppet hälsa skapas på en grundsärskola och hur hälsa 
kommuniceras ut i denna verksamhet.  
Uppsatsen ska handla om hur lärare inom grundsärskolan skapar förutsättningar för hälsa hos 
eleverna och vilka förutsättningar som skapas. 
 
Vi söker nu en grundsärskola på vilken vi skulle kunna genomföra vår studie. Studien är tänkt 
att bestå av deltagande observation under 2-4 tillfällen och kommer variera i grad av 
deltagande. Vi hade även tänkt filma under observationerna. Tanken är att studera de tillfällen 
i skolan som på något sätt kan tänkas innehålla hälsa. Vi kommer även att samtala och fråga 
om händelser i samband med observationerna. 
Genomförandet av vår studie kommer att ske under en begränsad tid vilket innebär att vi 
endast kan göra våra observationer under veckorna 16-18.  
 
Om ni tycker att studien verkar intressant och skulle kunna tänka er att hjälpa oss eller om ni 
har frågor får ni gärna kontakta oss. 

 

Med Vänliga Hälsningar 
Emma, Ida och Malin 
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0739- 88 32 36   0730- 50 56 35  0709- 94 09 96 

 
Kontaktuppgifter handledare: 
Anniqa Lagergren  Mattias Nilsson 
anniqa.lagergren@hh.se  mattias.nilsson@hh.se  
035- 16 76 55   035 16 74 89    
0733- 74 37 55   0708- 10 65 53 
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BILAGA 2 
Informationsbrev (vårdnadshavare) 
Hej! 
 
Vi är tre studenter som heter Emma Lindström, Ida Hammond och Malin Gustavsson. Nu 
läser vi sista året på Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad och ska nu 
skriva vår C-uppsats. 
Vår uppsats kommer att handla om hur lärare inom grundsärskolan skapar förutsättningar till 
hälsa hos eleverna och vilka förutsättningar som skapas. 
 
Vi har valt att inrikta oss på grundsärskolan. Detta för att det inte i dagsläget finns så mycket 
forskning gjord kring hälsa relaterat till kommunikation på grundsärskolan. 
 
I studien hade vi tänkt oss att använda deltagande observationer. Det innebär att vi kommer 
närvara i skolan under några tillfällen och delta i vissa aktiviteter. Vi kommer samtidigt fråga 
eleverna och lärarna om saker som sker i verksamheten och vi hade även tänkt filma under 
dessa tillfällen. 
Detta kommer vi planera och genomföra i samråd med lärare på Brunnsåkersskolan och 
observationerna kommer att ske under veckorna 16-18. 
 
För att kunna genomföra vår studie behöver vi ett samtycke från målsman till de deltagande 
eleverna. 
Materialet vi samlar in under studierna kommer bara att användas för vår studie och det 
kommer endast vara vi tre studenter och våra handledare som får ta del av det.  
De som deltar i studien kommer att förbli anonyma. 
 
Alla som deltar i studien kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande. 
Om Ni har några frågor får ni gärna kontakta oss. 

Om Ni godkänner att ert barn får delta i studien, vänligen fyll i uppgifter nedan. 
 
 
Barnets namn: 

 
Jag godkänner att mitt barn får delta i studien. Målsmans namnteckning: 
 

 

 

Kontaktuppgifter: 
Emma Lindström  Ida Hammond  Malin Gustavsson 
elinds@student.hh.se  idajo@student.hh.se maligu10@student.hh.se 
0739- 88 32 36   0730- 50 56 35  0709- 94 09 96 

 
Kontaktuppgifter handledare: 
Anniqa Lagergren  Mattias Nilsson 
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BILAGA 3 
Observationsguide 
 
Kommunikation 
Hur sker kommunikationen mellan särskoleläraren och eleverna? 
 
Vilka kommunikationssätt används, är det med hjälp av symboler, tecken, tal? 
 
Finns det möjligheter eller begränsningar för elevers kommunikation i skolmiljön? 
 
Hur sker kommunikation elever emellan? 
 
Hur kommunicerar eleverna med särskoleläraren? 
 
Kommunikation (Nyckelord):  
Elev-Särskolepedagog 
Elev-Elev 
Pedagog-Pedagog 
Kommunikationssätt  
 
Hälsa 
Hur talar särskoleläraren om hälsa, när det kommer till: 
- Fysisk aktivitet? - Kost? - Socialt? - Delaktighet? - Psykisk hälsa? 
 
Hur talar man generellt om hälsa, t.ex. attityder, normer? 
 
Vilka aspekter av hälsa (det fysiska, psykiska, sociala, existentiella) lyfts fram i 
verksamheten? 
 
Hur konstrueras hälsa i särskolemiljön? 
 
Hur talar elever med särskoleläraren om hälsa? Vilka faktorer är det som lyfts fram? 
 
Hur talar särskoleläraren med eleverna om hälsa? Vilka faktorer är det som lyfts fram? 
 
Hur talar elever sinsemellan om hälsa? Vilka faktorer är det som lyfts fram? 
 
Hälsa (Nyckelord): 
Elev-Hälsa 
Pedagog-Hälsa 
Elev-Elev-Hälsa 
Konstruktion-Hälsa 
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BILAGA 4 
Samtalsguide 
 
Vad är hälsa för dig? 
 
Vilka aspekter av hälsa skulle du säga finns med i undervisningen som du praktiserar? 
(Fysisk, psykisk, social, andlig) 
 
Hur tar sig dessa aspekter i uttryck? 
 
Vad gör du för att få barnen delaktiga under lektionen? 
Hur gör du? 
 
Vad gör du som lärare för att skapa hälsa hos eleverna? 
Hur gör du? 
 
Vilka förutsättningar till hälsa skulle du säga att du skapar för eleverna under 
idrottslektionerna? 
Hur skapas du dessa förutsättningar? 
 
Vad skiljer sig i denna undervisning från andra lektioner i samma ämne? 
Hur skiljer det sig åt? 
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