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Sammanfattning  

Elever med funktionsnedsättning möter enligt vår uppfattning ofta utmaningar i 

lärmiljöns utformning. Därför ville vi genom denna studie öka kunskapen om 

lärares upplevelser av tillgängligheten i ämnesområdet motorik samt undersöka hur 

lärmiljön är utformad för ämnesområdet. I vår studie utfördes skriftliga intervjuer 

med sex motoriklärare på fyra olika grundsärskolor i södra Sverige. Intervjuerna 

kompletterades med observationer av motoriklektioner hos var och en av dessa 

lärare. Vi utgick från ett relationellt perspektiv för en analys av lärmiljöns 

tillgänglighet i fysiskt, pedagogiskt och socialt hänseende.   

 Resultaten visade att den fysiska tillgängligheten för motorik är mycket 

skiftande i skolorna.  Idrottshallar som byggts under senare år uppfyller 
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tillgänglighetskraven, men de lärare som är hänvisade till att undervisa i ordinarie 

lektionssalar får uppväga lokalernas brister med sin kreativitet. Avseende den 

pedagogiska tillgängligheten hade lärarna skilda upplevelser om vad som är lämplig 

gruppstorlek, men de hade större enighet i att det är begränsande att inte alla vuxna 

som arbetar med eleverna har den utbildning eller kunskap som behövs. Det var 

tydligt att lärarna lade stor vikt vid att skapa goda relationer mellan vuxna och 

elever och olika tydliggörande pedagogiska strategier användes av alla. Samarbete 

mellan årskurser, grundsärskolans olika inriktningar och olika skolformer 

upplevdes av alla lärare i denna studie önskvärt för den sociala tillgängligheten, 

men svårt att skapa förutsättningar för på grund av tidsbrist. 
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Abstract  

In our opinion, students with disabilities often face challenges in the design of the 

learning environment. Through this study, we wish to increase knowledge 

regarding teachers' experiences of accessibility in the subject area of motor skills 
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and furthermore, to investigate how the learning environment is designed for the 

subject area. In our study, written interviews were conducted with six motor skills 

teachers at four different compulsory schools for children with intellectual 

disabilities in southern Sweden. The interviews were supplemented with 

observations of motor skills lessons together with each of these teachers. We started 

from a relational perspective for an analysis of the learning environment's 

accessibility in physical, pedagogical and social terms. 

The results showed that the physical design of buildings in terms of 

accessibility to assist in the teaching of motor skills vary greatly in schools. Sports 

centers built in recent years meet the accessibility requirements, however, teachers 

who are referred to teach in regular classrooms have to compensate for the premises' 

shortcomings using their own creativity. Regarding pedagogical accessibility,  

teachers had different views on what is the appropriate group size. They had greater 

agreement on what is limiting in terms of development, that not all adults who work 

with the students have the relevant qualifications or knowledge required. It was also 

clear that the teachers placed great emphasis on creating a good relationship 

between staff and students and clarifying pedagogical strategies were used by all. 

Cooperation between year groups, compulsory school for children with intellectual 

disabilities, different specializations and different school forms were perceived by 

all teachers in the study as desirable for social accessibility, but difficult to 

implement due to lack of time and resources. 

Keywords  

accessibility, compulsory school for children with intellectual disabilities, learning 

environment, physical education, relational 
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Förord 
En septemberförmiddag år 2019 satt vi och mer än hundra andra förväntansfulla 

studenter i en alldeles för liten föreläsningssal på Högskolan Kristianstad för att ta 

del av introduktionen till speciallärar- och specialpedagogprogrammen. Allt sedan 

dess har vårt vardagsliv innehållit bland annat föreläsningar, paneldiskussioner, 

seminarier, skolbesök, intervjuer, reflektionsprotokoll, paper, observationer, 

rapporter, litteraturstudier och examinationer utöver våra vanliga jobb i 

grundsärskolan. 

Allt arbete vi har lagt ner mynnar ut i denna rapport, ett självständigt arbete 

på 15 hp som krävs för examen för speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning. Arbetet utfördes under vårterminen 2022, när covid-19 

restriktionerna trappades ner och livet började återgå till det normala i våra skolor. 

Texterna i varje avsnitt har vuxit fram i ett gemensamt dokument där vi har skrivit, 

kommenterat och ändrat våra egna och varandras bidrag nästan dagligen. Sofie har 

observerat tre lärare och Mikaela tre, men vi har analyserat och tolkat allt material 

tillsammans, både de skriftliga intervjuerna och observationsprotokollen. 

Vi känner stor tacksamhet för allt och alla som bidragit till att vi lyckades 

ta oss i mål. Tack i första hand till vår ständigt tillgängliga och positiva handledare 

Kerstin Ahlqvist. (Du hade rätt. De tre åren gick snabbt!) Tack även till andra 

kursansvariga, föreläsare, studiekamraterna i våra basgrupper, personalen på 

biblioteket Hkr, tipsare, respondenter, opponenter, elevgrupper, våra familjer, 

kollegor, elever, rektorer, fungerande zoommöten samt de energirika 

hotellfrukostarna och trevliga middagarna vi haft tillsammans med vår kurskamrat 

Mia när vi hade fysiska träffar i Kristianstad. 
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Inledning 

Bristande tillgänglighet fördes in som en form av diskriminering i 

diskrimineringslagen 2015 (SFS 2008:567). Detta till följd av att Sverige förbundit 

sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(SÖ 2008:26). Av skollagen (SFS 2010:800) framgår det att alla barn och elever i 

alla skolformer ska ges den ledning och stimulans som de har behov av i sitt lärande 

och sin personliga utveckling. Detta för att de med utgångspunkt i sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.  

Läroplan för grundsärskolan (Lgrsä11, 2018) föreskriver att läraren ska ta 

hänsyn till varje elevs behov, förutsättningar, kunskaper och tänkande. Läraren ska 

också organisera och genomföra sitt arbete så att eleven utvecklas efter sina egna 

förutsättningar och parallellt sporras för att nyttja och utveckla hela sin förmåga. 

Elever med intellektuell funktionsnedsättning erbjuds i Sverige skolgång i en 

särskild skolform, grundsärskolan, där elever som läser ämnesområden studerar de 

fem ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, 

vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning istället för alla sedvanliga 

skolämnen. För ämnesområdet motorik anger kursplanen att undervisningen ska 

bidra till bland annat positiva upplevelser av idrott, rörelseaktiviteter och natur- och 

friluftsaktiviteter samt att främja elevens självständighet och hälsa. Detta eftersom 

det har stor betydelse för om eleverna blir fysiskt aktiva genom livet (Lgrsä11, 

2018). 

Forskning har visat att unga med funktionsnedsättning idrottar och tränar 

betydligt mindre än andra i samma ålder (Pihlblad, 2017; Lobenius-Palmér m. fl., 

2017). Lars Kristén (intervjuad i Pihlblad, 2017) på SNAFA (Svenskt nätverk för 

anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar) 

menar att man behöver tänka långsiktigt för att få fler barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning aktiva. Både i skolan och föreningsidrotten kan barnet börja i 

en mindre grupp för att sedan gå in i en större grupp. Inledningsvis kan det innebära 

att man behöver lägga ner mycket resurser som sedan kan trappas av. Om man gör 
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saker snabbt och fel, då har man tappat dessa barn som är mer utsatta på grund av 

funktionsnedsättningen. 

Efter några års arbete i grundsärskolan har vi båda erfarit att elever på 

ämnesområdesnivå ofta möter utmaningar i lärmiljöns utformning och med 

anledning av det finner vi det intressant att titta på hur tillgängligheten för 

ämnesområdet motorik är på skolor i vår närhet. I examensordningen för 

speciallärare anges att vi efter fullföljd utbildning ska kunna visa fördjupad kunskap 

om barns utveckling och lärande, möta alla elevers behov och undanröja hinder och 

svårigheter i lärmiljön (SFS 2017:1111). För att kunna undanröja hinder i samband 

med motorikundervisning behöver vi få en bild av vilka dessa hinder kan vara. Detta 

undersöks i vår studie med hjälp av observationer och intervjuer och analyseras 

utifrån ett relationellt perspektiv och tidigare forskning på området. 
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Bakgrund 
För att ge läsaren en grundläggande förståelse för kontexten beskrivs i detta 

avsnitt kortfattat begreppen intellektuell funktionsnedsättning, grundsärskola och 

ämnesområdet motorik. Här presenteras också vilka som har behörighet att 

undervisa i särskola, hur FN:s barnkonvention och Salamancadeklarationen 

påverkar svensk skola och vad uttrycket lärmiljö innebär. En beskrivning av 

tillgänglighetsmodellen, som använts som inspiration inför observationerna följer 

därefter. Avsnittet avslutas med studiens syfte och frågeställningar. 

 

Intellektuell funktionsnedsättning 
Personer som har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) har svårt att förstå och 

lära sig vissa saker. IF är ingen sjukdom men hjärnans funktioner är nedsatta vilket 

leder till ett behov av stöd och hjälp för att klara en del saker. Personer med IF kan 

ha svårt att klara av saker inom tre områden:  

● Teori - nämligen att kunna föreställa sig saker i tanken som exempelvis att 

skriva, läsa och räkna och andra saker som tränas i skolan. 

● Socialt samspel – hur situationer och andra människor bedöms och även sätt 

att umgås. 

● Praktiska saker – nämligen vardagsaktiviteter såsom att tvätta sig och klä på 

sig, städa och handha pengar (Rohman, 2021). 

Uttrycket utvecklingsstörning upplevs numera ålderdomligt. Regeringen har därför 

i februari 2022 överlämnat en lagrådsremiss för en förändring av begreppet. 

Uttrycket utvecklingsstörning ersätts i denna studie av begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning. Vidare föreslås grundsärskolan byta namn till anpassad 

grundskola. Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 juli 2023 (Lagrådsremiss, 

förslag till ändringar i skollagen (2010:800), Elevhälsa och stärkt utbildning för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning). I vår studie används de uttryck som 
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enligt vår erfarenhet används i dagligt tal för de båda, dvs. intellektuell 

funktionsnedsättning (IF) respektive grundsärskola. 

 

Grundsärskola 
Skolplikt för alla barn oavsett funktionshinder infördes i Sverige 1968. 

Skolsystemet med en nioårig grundskola byggde på att alla skulle integreras och få 

rätt till en likvärdig utbildning oavsett familjens ekonomiska status och bakgrund. 

Grundsärskolan kom till samma år efter omsorgslagens införande. Begreppet En 

skola för alla myntades efter införandet av läroplanen Lgr80 på 1980-talet (Nilholm 

& Göransson, 2013). 

För elever med intellektuell funktionsnedsättning och elever som har fått en 

hjärnskada som lett till bestående begåvningsmässiga funktionshinder erbjuds idag 

plats i grundsärskola om de bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. I 

grundsärskolan läser eleverna ämnen och/eller ämnesområden beroende på vilket 

de har förmåga att tillgodogöra sig. Rektor beslutar om placeringen och kan även 

ta beslut om att eleven läser en kombination av ämnen och ämnesområden (se figur 

1) eller vissa ämnen utifrån grundskolans kursplan (Skolverket, 2020). 
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Figur 1. Skolverket (2020).  

 

Ämnesområdet motorik 
I ämnesområdet motorik ska undervisningen bidra till bland annat positiva 

upplevelser av idrott, rörelseaktiviteter och natur- och friluftsaktiviteter samt att 

främja elevernas självständighet och hälsa. Detta eftersom det har stor betydelse för 

om eleverna blir fysiskt aktiva genom livet. I undervisningen ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig mångsidigt i olika sammanhang 

genom att använda kroppens förmåga. Eleverna ska också ges förutsättningar att 

kunna se sambandet mellan hälsa, rörelse och livsstil samt kunna utföra olika 

aktiviteter i naturen och utemiljön. De ska även ges förutsättningar att använda 

symboler, begrepp och ord inom ämnesområdet motorik (Lgrsä11, 2018). 
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Behörighet att undervisa i grundsärskola 
Behörig att undervisa i grundsärskolan är i huvudsak den som har avlagt 

speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning. Under perioden 

mellan den 1 december 2013 och den 30 juni 2028 får dock lärare som anställdes 

före den 1 juli 2011 ansvara för undervisning och betygssättning i särskolan även 

om de inte har legitimation som en följd av den brist på utbildade speciallärare som 

för närvarande råder i landet (SFS 2011:326).  

 

FN:s barnkonvention och Salamancadeklarationen 
Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag. Denna 

konvention om barnets rättigheter antogs av FN 1989 i syfte att garantera alla barn 

deras mänskliga rättigheter (SFS 2018:1197).  I barnkonventionen står det att alla 

barn är lika mycket värda, att de har samma rättigheter och att ingen får 

diskrimineras. Alla barn har även rätt att yttra sina åsikter (UNICEF Sverige, 2018). 

Salamancadeklarationen som antogs 1994 kan enligt Svenska Unescorådet 

(2006) ses som ett komplement till barnkonventionen. I den specificeras 

rättigheterna för barn i behov av särskilt stöd. Alla barn ska enligt 

Salamancadeklarationen ha rätt till en rättvis och likvärdig undervisning och skolan 

ska kunna tillhandahålla en pedagogik som sätter barnet i fokus oavsett 

funktionshinder. Den grundläggande principen är att alla barn ska undervisas 

tillsammans närhelst så är möjligt (Svenska Unescorådet, 2006). Dessa 

bestämmelser utgår alltid ifrån barnets bästa. 

 

Lärmiljö 

Uttrycket lärmiljö finns inte definierat i Svenska Akademiens ordlista, men beskrivs 

av Specialpedagogiska skolmyndigheten som hela den fysiska miljö och de 
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pedagogiska och sociala sammanhang som elever befinner sig i under en skoldag 

(SPSM, 2021). Begreppet lärmiljö kan enligt Brodin och Lindstrand (2008) delas 

upp i formella och informella miljöer i vilka elevers lärande sker. Skillnaden mellan 

dem handlar om graden av styrning av det som lärs in.   

 

Tillgänglighetsmodellen  

Som inspiration till studiens observationsschema användes 

Tillgänglighetsmodellen som är framtagen av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM). Tillgänglighetsmodellen ligger till grund för 

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning och bygger på Tufvessons (2007) 

avhandling om svårigheter i skolmiljön för elever med ADHD, autism och Downs 

syndrom. Modellen består av kunskap om verkningar av funktionsnedsättning för 

lärande, socialt samspel och valet av pedagogiska tillvägagångssätt. Den ger även 

vetskap om den fysiska lärmiljön. När de tre hörnen i modellen (social, pedagogisk 

och fysisk miljö) samspelar utifrån elevens förutsättningar och behov kan 

utbildningen bli tillgänglig, vilket illustreras i figur 1 nedan (Tufvesson, 2018).   

 

Figur 2. Wermeling. E. (Red.). 2018, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. 



 

 14 (74) 
 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

 

Förutsättningar för lärande är en övergripande del i Tillgänglighetsmodellen 

och påverkar modellens alla tre hörn. Verksamheten måste arbeta för att kunna se 

till varje elevs förmåga och kapacitet som ska tas tillvara. Eleverna ska kunna bli 

delaktiga och känna sig delaktiga för att lyckas väl i sitt lärande. Det är av stor vikt 

att främja en lärmiljö där alla elever känner sig trygga och accepterade. Eleverna 

ska kunna känna meningsfullhet, vara motiverade och förstå vad de ska göra för att 

ha goda möjligheter att lyckas. Att kommunicera är en grundläggande rättighet och 

alla kan inte tala, men kommunicera, och ska ges möjlighet till detta (Tufvesson, 

2018).  

Den fysiska miljön i skolan utgörs av allt som är byggt inne och ute och som 

utgör en rumslighet. Hur tillgänglig skolans fysiska miljö är och hur den är 

organiserad, både inom- och utomhus påverkar elevernas möjlighet till utveckling 

och lärande. Den fysiska miljön skapar både förutsättningar och hinder för lärande. 

Innemiljön behöver innefatta stöd för den pedagogiska verksamheten såsom fysisk 

aktivitet, vila/återhämtning, påfyllnad av energi och egen aktivitet. I rummet för 

lärande ska den visuella miljön, luftmiljön och ljudmiljön vara av god kvalitet 

(Tufvesson, 2018).   

Den pedagogiska miljön utgår från vilka möjligheter eleverna får i sitt lärande 

oavsett förutsättningar. Skolan ska erbjuda en trygg miljö som understödjer alla 

elevers utveckling och lärande. Undervisningen ska anpassas så att den är 

tillgänglig för alla elever och ger förutsättningar till medverkan i alla aktiviteter. 

Generella anpassningar är bra för de flesta elever och skolan behöver ha goda 

rutiner för att kunna möta elever med olika förutsättningar. Elever som behöver 

särskilt stöd ska få det stöd som krävs utifrån elevens speciella behov. Det är viktigt 

att de pedagogiska tillvägagångssätten och stödstrukturerna ger eleven möjlighet att 

nå sin nästa utvecklingsnivå. Tufvesson (2018) refererar till Vygotskij (2001) som 

menar att den proximala utvecklingszonen är den närmaste zonen för möjlig 

utveckling för eleven. Om eleven återkopplar till något som har hänt tidigare så kan 

förståelsen öka. Återkopplingen från eleven ger också läraren information om hur 
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undervisningen behöver utvecklas samt om eleven förstått syftet med 

undervisningen. Det är av stor vikt att ha tydliga ramar och struktur i 

undervisningen. Det är också viktigt att tänka på att planera aktiviteter så att alla 

elever kan vara med i det gemensamma lärandet och att erbjuda en mångfald av 

aktiviteter samt att alternativa lärverktyg, exempelvis legimus talböcker, bildkartor 

med mera ges till eleverna i god tid (Tufvesson, 2018).  

I den sociala miljön får eleverna tillgång till verksamhetens olika aktiviteter 

och sociala arenor, till exempel förutsättningar för att kunna vara delaktig i leken 

på rasten. Kommunikationen blir tillgänglig för alla elever. Det är av stor vikt att 

man inom skolan framhåller att olikheter är en tillgång. Det är viktigt att lyfta 

elevens styrkor och att alla elever ska kunna känna ett sammanhang och gemenskap. 

Eleverna utvecklas genom att umgås och lära tillsammans. Läraren skapar 

gemenskap genom välplanerade, vuxenstyrda aktiviteter. Friare aktiviteter kan vara 

svårare att hantera för en del elever och de kan då behöva en vuxen som finns nära 

till hands och vägleder. Det är viktigt att ha tillgänglighetsperspektivet med sig när 

man planerar aktiviteterna (Tufvesson, 2018).  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om lärares olika upplevelser av 

tillgänglighet i ämnesområdet motorik och att undersöka hur lärmiljön är utformad 

samt vilken betydelse relationsskapande kan ha för undervisningen i 

ämnesområdet. 
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Våra frågeställningar är följande: 

● Hur upplever lärarna att lärmiljöns tillgänglighet fysiskt, pedagogiskt och 

socialt påverkar motorikundervisningen? 

● Hur ser den fysiska lärmiljön ut? 

● Vilka didaktiska strategier och verktyg används i motorikundervisningen? 

● Vilken betydelse har relationsskapandet för motorikundervisningen? 
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Tidigare forskning 
Sökningen bland artiklar och avhandlingar för information om tidigare forskning 

gjordes i vårt fall först via Hkr biblioteks söksida där det specificeras vilka studier 

som är peer reviewed eller referee. Eric, SwePub, Google Scholar och Education 

Research Complete är andra sökmotorer som användes. Vi utgick från sökorden  

physical activity, intellectual disability samt special school och kombinationer av 

dessa i olika söksträngar och bedömde träffarnas relevans utifrån studiernas 

abstract. Relevant information valdes ut och analyserades. I de fall det handlade om 

sekundärkällor, gick vi vidare till primärkällan (Patel & Davidson, 2010). 

Nedan presenteras tidigare nationell och internationell forskning uppdelat 

mellan avsnitten Lärmiljön i ämnesområdet motorik och Vikten av fysisk aktivitet 

för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa diskuteras senare i 

diskussionsavsnittet i förhållande till studiens frågeställningar. 

 

Lärmiljön i ämnesområdet motorik 
Tidigare forskning angående lärmiljö delas här in efter de tre aspekterna fysisk 

lärmiljö, pedagogisk och social, desamma som används i Specialpedagogiska 

skolmyndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (Wermeling, 2018).   

 

Fysisk tillgänglighet 

I en kvalitativ intervjustudie med två idrottslärare och två elevassistenter ställer 

författarna Pierce och Maher (2020) frågor om möjligheter till fysisk aktivitet i 

skolan för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Resultaten 

visar att skolor behöver mycket utrymme för att kunna stödja elever med IF i fysisk 

aktivitet. Skog i närmiljön gör det lättare att motivera elever med IF till att vara 

fysiskt aktiva. Skolorna behöver viss specialutrustning för att kunna hjälpa dessa 
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elever att vara fysiskt aktiva och det är bättre för eleverna att göra fysiska aktiviteter 

som passar dem, som individuella övningar, än exempelvis lagspel, vilket är svårt 

för eleverna att förstå (Pierce & Maher, 2020). 

Ett konkret hinder för tillgänglighet är avsaknad av lämpliga lokaler. 

Grundskolorna i Storbritannien har enligt Mahers m. fl. (2020) kvalitativa 

intervjustudie med sex rektorer och sex lärare i norra England mer eller mindre 

monopol på gymnastik- och idrottshallar. Detta tvingar idrottslärare för 

funktionshindrade att tänka kreativt och innovativt med de lokaler som finns till 

hands, i många fall en matsal, vilket påverkar kvaliteten, upplevelsen, traditionen 

och formerna för idrottsämnet. I Ryssland ingår många skolor i the Accessible 

Environment project. Kustova m. fl. (2021) har utfört en enkätstudie av ett okänt 

antal ryska lärare i åldrarna 22 till 54 år med 1-31 års erfarenhet i Vologdaregionens 

syn på inkluderande undervisning. De hävdar att projektet förutom att belysa 

inkluderingen bidragit till skapandet av bland annat sensory rooms (sinnesrum) som 

logistisk bas för elever med särskilda behov. Dessa speciellt utrustade rum är 

designade för att påverka alla sinnen och används för att träna avslappning, 

aktivering och utveckling av specifika sinnen. Rörelse-hörn i själva klassrummet 

för de som behöver aktiva pauser återfinns även i Klein och Hollingsheads (2015) 

översiktliga artikel där de belyser svårigheterna som kan uppstå vid 

idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättningar. I artikeln tas också 

fördelar med en hälsosam livsstil upp och olika strategier för ökad fysisk aktivitet 

läggs fram. Haegele m. fl. (2018) har studerat hinder och möjliggörare i 

idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättningar genom en 

enkätundersökning med 168 undervisande lärare i USA. Där framkom, liksom i 

flera andra undersökningar, att de material och redskap som finns tillgängliga för 

idrottsundervisningen spelar stor roll för normer, tänkande och utövande av 

skolidrott (Haegele m. fl., 2018; Kustova m. fl., 2021; Ring m. fl., 2019). Klassiska 

bollar, rack, ribbstolar, mål, hinder, basketkorgar, gymnastikredskap, klätterrep, 

ringar, plintar och satsbrädor ses som kompletta och separata från kropparna som 

ska använda dem. Normerna har konstruerats utifrån elitidrott, tävlande och ett 
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vinna/förlora-perspektiv. Traditionella föremål som används på ett och samma sätt 

om och om igen bär med sig förväntningar och normer av vad det betyder att lyckas, 

vilket även bekräftar misslyckanden beskriver Ring m. fl. (2019) efter sina tio 

elevintervjuer om normer inom idrottsundervisning. Klein och Hollingshead (2015) 

förespråkar att fler icke-traditionella sporter och aktiviteter samt traditionella lekar 

inkluderas i undervisningen. Som exempel ges yoga, cykling, klättring och 

naturvandringar. Eleverna i Rings m. fl. (2019) undersökning föreslår enkla redskap 

som rep, saker att gömma sig i eller “en handske som ger bättre grepp och gör dig 

mycket starkare” som alternativa föremål. Kustova m. fl. (2021) förordar att lätta, 

mjuka redskap används för säkerhetens skull.  

 

Pedagogisk tillgänglighet 

Såväl Kustovas m. fl. (2021) och Haegeles m. fl. (2018) undersökningar visar att 

de mest förekommande hindren i idrottsundervisningen för elever med 

funktionsnedsättning är lärarrelaterade. Lärares attityd och bristande kunskap har 

enligt dem stor betydelse för tillgängligheten. Med lärares attityd avses en generellt 

positiv eller negativ attityd mot personer med funktionshinder (Haegeles m. fl., 

2018). Lärares negativa inställning kan innebära ovilja att modifiera aktiviteter efter 

behoven, medan en positiv inställning gör undervisningen inbjudande för alla elever 

genom anpassning för allas behov. Lärarattityden, i positiv form, angavs alltså även 

som den mest rapporterade tillgången, vilket Haegeles m. fl. (2018) fann 

överensstämma med tidigare forskning. 

Ljungblad (2016) sammanfattar flertalet metastudier och 

forskningsöversikter med att lärar-elevrelationen är en förutsättning för didaktisk 

kompetens och en viktig faktor för praktik, policy och forskning. Plantin Ewe och 

Aspelin (2021) beskriver lärares relationskompetens som en professionell relation 

som sätter elevernas lärande i fokus. Läraren behöver vara närvarande i 
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interaktionen och kunna ständigt skifta fokus mellan elevernas signaler och sina 

egna reaktioner (Plantin Ewe & Aspelin, 2021). 

Lärarna i Haegeles m. fl. (2018) studie menade att utbildning om specifika 

funktionsnedsättningar var att föredra för deras möjlighet att tillgängliggöra 

undervisningen för alla. Tillfällen till utbyte av resurser för professionell utveckling 

mellan lärare med olika inriktning är en strategi för att öka kunskapen i ämnet 

(Klein & Hollingshead, 2015). 

Kustova m. fl. (2021) rekommenderar att ge tydliga förklaringar av material 

och aktiviteter med korta verbala instruktioner och fler repetitioner. Vidare 

poängteras vikten av att planera och visualisera klara ramar för lektionerna och 

deras innehåll. Instruktioner i bild- eller filmform förordas av Klein och 

Hollingshead (2015). Thoren m. fl. (2020) studerade genom 9 observationer och 13 

intervjuer med svenska elever i 10-11årsåldern hur idrottslektioner fungerade 

avseende integrering av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De 

fann i sin studie att förutsägbarhet genom att låta eleverna använda samma ingång, 

samma omklädningsrum och att hålla en återkommande lektionsstruktur ökar 

tillgängligheten för alla elever. Som extra stöd i omklädningsrummet föreslås även 

bildstöd som tydliggör förfarandet vid dusch och ombyte. Eleverna i deras studie 

efterfrågar klara instruktioner om aktiviteternas regler, gärna med repetition. De vill 

även gärna veta på förhand vem de förväntas samarbeta med såsom Thoren m. fl. 

(2020) skriver. Många förberedande övningar i små, hanterbara delar bör utföras 

för att senare sättas samman till helheter. Som exempel ges att göra olika typer av 

enkla hoppövningar, gå vidare till höjdhopp genom att modifiera redskapen från 

hård höjdhoppsutrustning till gummiband på lägre höjd.  Olika variationer på 

samma kända lekar ger eleverna en säkerhet i form av kunskap och förmågor som 

är en tillgång längre fram. Att utföra aktiviteterna tillsammans med eleverna, skapa 

vänlig atmosfär och inte överbelasta elevernas sinnen anses också lämpligt 

(Kustova m. fl., 2021). 
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Ämnesområdet motorik kan också ingå på ett naturligt sätt under hela 

skoldagen genom att eleverna uppmuntras till att vara utomhus på rasterna och delta 

i fysisk aktivitet där. Korta rörelsepauser i klassrummet kan erbjudas regelbundet. 

Elever i behov av hjälp med sensoriskt baserat beteende kan sitta på till exempel en 

träningsboll i stället för på en stol under lektionerna (Klein & Hollingshead, 2015). 

 

Social tillgänglighet 

Ett skifte till andra nödvändiga förmågor inom idrotten än att vara starkast eller 

snabbast som i traditionella sporter, t. ex. samarbete, bidrar till förbättrad 

tillgänglighet eftersom individuella insatser då blir en del av den kollektiva 

framgången (Ring m. fl., 2019). Författarna jämför leken på skolgården med den 

organiserade skolidrotten och konstaterar att tonvikten på samarbete är stor på 

skolgården där eleverna tillsammans skapar samarbetslekar, medan skolidrotten 

som organiseras av en vuxen oftare består av tävlingsmoment. Detta ligger i linje 

med resultaten i Haegeles m. fl. (2018) rapport där “welcoming peers”, en socialt 

positiv omgivning anges som betydande för tillgängligheten. 

Klang m. fl. (2019) har med hjälp av Statistiska centralbyrån utfört en 

enkätundersökning med 646 svenska lärare angående deras undervisningsmetoder. 

En andel av lärarna var verksamma i grundskola och andra i grundsärskola med 

inriktning på ämnen. Resultatet visar att lärare i grundsärskola lägger betydligt 

större vikt än grundskollärarna vid att skapa möjlighet för interaktion mellan elever, 

sporra till kamratrelationer, skapa gruppkänsla, stödja eleverna till självkänsla och 

diskutera frågor om jämlikhet och rättvisa (Klang m. fl., 2019). 
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Vikten av fysisk aktivitet för barn och ungdomar 
med intellektuell funktionsnedsättning 
I en randomiserad kontrollerad studie undersökte Rintala och Loovis (2013) 

grovmotoriken hos 20 barn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning i åldern 

7–11 år och hade en jämförelsegrupp av barn som inte hade funktionsnedsättningar 

med samma antal barn, ålder och kön. Den visade att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning inte utvecklades åldersadekvat jämfört med jämnåriga utan 

IF. Den motoriska fördröjningen var 3-4 år hos dessa finska barn. Utvecklingen av 

grundläggande motoriska färdigheter för individer med IF är avgörande för fortsatt 

aktivitet senare i livet (Rintala & Loovis, 2013).  I en tvärsnittsundersökning med 

310 barn och ungdomar med Downs syndrom där data erhölls med hjälp av ett 

frågeformulär som föräldrarna besvarade berättar författarna och forskarna 

Sollerhed och Hedov (2021) att det är viktigt att börja med motorisk träning tidigt 

i livet för alla barn, men extra viktigt för barn med Downs syndrom. Dessa barn är 

inte lika självfungerande som andra barn och deras motoriska inlärning tar mer tid. 

Uthållighetsaktiviteter, byta riktning inom förflyttning, sprint och simning 

upplevdes som särskilt svåra aktiviteter för barnen med Downs syndrom. I 

Lobenius-Palmérs m. fl. (2017) kvantitativa studie där de bland annat jämförde 

accelerometerbedömd vanemässig fysisk aktivitet bland 102 barn och ungdomar 

med funktionshinder i åldern 7-20 år och jämförde med 800 ungdomar med typisk 

utveckling i åldern 8-16 år visade det sig att barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning i allmänhet var mindre fysiskt aktiva och mer stillasittande än 

ungdomar med typisk utveckling. 

Idrottsundervisningen i skolan kan vara den huvudsakliga fysiska 

aktiviteten och platsen för utveckling av fysiska färdigheter för många unga. Det är 

alltså där elever har möjligheten att lära sig vikten av en hälsosam livsstil (Bailey, 

2006). Personer med funktionsnedsättningar upplever själva enligt 

Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät (2020) att de har en sämre hälsa 

än övrig befolkning.  De kan också ha ökad sårbarhet för ohälsa på grund av sin 
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funktionsnedsättning. Därför förordar Folkhälsomyndigheten att samhället 

uppmuntrar och ger stöd för fysisk aktivitet och socialt deltagande. 

 Sammantaget visar tidigare forskning att det krävs, men ibland saknas 

lämpliga lokaler och utrustning för motorikundervisning. Bristerna i den fysiska 

miljön kan uppvägas av lärarnas insatser, men samtidigt kan lärarna utgöra hinder 

genom att ha bristande kunskaper eller negativ attityd. Tydligt visualiserade ramar 

för lektionerna och förutsägbar struktur har visat sig fördelaktigt, men inte i hur hög 

grad egentligen. Forskningen visar även att grundsärskolans lärare lägger större 

fokus på anpassningar av tillgängligheten för att skapa möjligheter till interaktion 

mellan elever. Det saknas dock svar på utfallet av deras arbete. Gällande fysisk 

aktivitet för unga med intellektuell funktionsnedsättning finns uppgifter om att de i 

allmänhet är mer stillasittande, men inte av vilken anledning. 

Genom vår empiriska undersökning vill vi jämföra tidigare forskning med 

vår undersökning av lärares upplevelser av tillgängligheten i ämnesområdet 

motorik.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Serder och Jobér (2021) kallar teorier en tankeverktygslåda och resonerar om hur 

de kan ses som olika glasögon med vilka man undersöker ett fenomen. Biesta (i 

Serder & Jobér, 2021) uttrycker att teorier skapar en ny beskrivning som ger oss 

nya sätt att se på saker och möjlighet att tänka om och tänka nytt. Oavsett vilken 

funktionen är får vi med teorin strukturerade möjligheter till nya sätt att se, tänka 

om och tänka nytt. Den ger oss även en samlad vokabulär med inslag från olika 

vetenskaper relevanta för utbildningsområdet.  

I denna studie utgår vi från det specialpedagogiska relationella perspektivet. 

Detta avsnitt beskriver valet av teori för studien. Teorin används sedan som redskap 

i analysen av intervjuer och observationer i nästkommande kapitel. 

 

Val av teori 

Alla utbildningsteorier har sina begränsningar och kan ibland vinna på att 

kombineras eller jämföras (Serder & Jobér, 2021). Ur ett sociokulturellt perspektiv 

skapar människan kunskap i samarbete och samverkan med andra (Alexandersson, 

2009). Vad vi gör formas och bedrivs på en grund av de grundläggande redskap vi 

möter i sociala gemenskaper under uppväxten och det viktigaste redskapet bland 

dessa är språket (Säljö, 2015). Lärandet övergår från den individuella 

tankeprocessen i elevens huvud till de relationer och de kontexter som eleven är 

med om under sin skoldag. I ett sådant synsätt blir också elevernas delaktighet för 

sitt eget lärande en avgörande utgångspunkt då eleverna är aktivt deltagande i 

lärandeprocessen (Anderson m. fl., 2016). Med stöd i denna teori är det lämpligt att 

beskriva sammanhanget, helheten omkring. Sociokulturella studier kan användas 

för att studera hur lärare bedriver undervisning och har därmed drag av didaktisk 

teori (Nilholm, 2019). Den sociokulturella teorin har inte samma direkta relevans 

för lärares arbete som mer utpräglat didaktiska teorier har, eftersom den omfattar 

vissa grundantaganden om verkligheten. Den leder ofta till att det fokuseras på 

lärande snarare än undervisning, enligt Nilholms (2019) uppfattning. En annan 
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nackdel är att den används utan att fylla en egentlig funktion i många 

examensarbeten inom utbildningssektorn (Serder & Jobér, 2021). För att undersöka 

personers upplevelser om lärmiljöns tillgänglighet väljer vi därför att fokusera på 

en mindre del ur den sociokulturella traditionen, ett relationellt perspektiv (Persson, 

1998). 

Specialpedagogik delas ofta in i relationellt och kategoriskt perspektiv 

utifrån synen på lärande. Aspelin (2013) beskriver att relationell pedagogik kan 

framställas som en teoretisk uppfattning på utbildning där relationer står i centrum.  

Med ett kategoriskt perspektiv handlar specialpedagogik om att ge stöd och 

hjälp till elever med svårigheter. Elever kategoriseras efter typ av svårigheter. 

Grunden är medicinsk och psykologisk. Det betonas att det är eleven själv som är 

bärare av sina svårigheter. Utifrån detta perspektiv görs gärna kortsiktiga lösningar 

och tillfälliga insatser som ger eleven möjlighet att uppnå delmål. I det relationella 

perspektivet är istället långsiktighet i fokus. Elevens behov analyseras löpande och 

didaktiken förändras efter hand. Med ett relationellt perspektiv anses svårigheterna 

uppstå i relation till omgivningen eller kontexten, det vill säga i mötet med lärmiljön 

(Persson, 1998). Det tar alltså hänsyn till bland annat medfödda svårigheter och 

undersöker hur social, pedagogisk och fysisk miljö påverkar svårigheterna 

(Nilholm, 2019). Den specialpedagogiska kompetensen handlar därför relationellt 

sett om didaktik och organisation, att anpassa och differentiera lärmiljön utifrån 

vilka elever som finns där (Persson, 1998).  

Aspelin (2013) skriver att empirisk forskning av bl.a. Hattie (2009) och 

Nordenbo m. fl. (2008) har visat att god relation mellan lärare och elev är av stor 

betydelse för elevernas lärande och utveckling. Den pedagogiska relationen och 

relationsskickligheten förefaller också vara viktiga delar för att ha förståelse för 

elevers studieresultat. Hirsch (2021) menar att relationer är mycket viktiga för 

framgång i undervisning. Relationspedagogik är fokus på relationer snarare än på 
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individer eller sociala strukturer. Meningsfull och hållbar utbildning är bara möjlig 

när relationer förstås och utvecklas. 

 Aspelin och Persson (2011) beskriver fyra nivåer av relationell pedagogik; 

pedagogiska möten, ett pedagogiskt förhållningssätt, en pedagogisk rörelse och 

relationspedagogik som en teoretisk diskurs om utbildning.  

Den första nivån är de pedagogiska möten mellan lärare och elev där läraren 

stödjer elevens mänskliga mognad. I den meningen är läraren och eleven som möts 

involverade i en ömsesidig process. Det viktiga händer mellan dem, i en gemensam 

sfär. Läraren identifierar eleven som person och upplever det eleven upplever och 

svarar på ett sätt som i någon mening är produktivt. Eleven blir bekräftad, igenkänd 

som hen är i detta ögonblick och ges samtidigt en hint om vart hen ska gå och tar 

ett steg framåt. Läraren skapar inte sådana möten, men läraren kan och bör arbeta 

för att göra sådana möten möjliga, men det väsentliga är omöjligt att förutse. Alla 

som i sitt yrke faktiskt är med och förverkligar sådana möten är relationspedagoger. 

Det handlar om ett förhållningssätt i pedagogiska relationer. Det kan antas att 

undervisningen ofta innehåller åtminstone något moment som faller inom begreppet 

relationspedagogik i det här sammanhanget. 

På en andra nivå står relationspedagogik för pedagogiska förhållningssätt 

som bygger på insikter om att relationer har stor betydelse i utbildningen och syftar 

till att stimulera elevernas delaktighet i de relationella processerna. Denna nivå 

omfattar det som brukar kallas lärares relationsarbete, det vill säga åtgärder som 

syftar till att etablera och bibehålla relationer som främjar lärandeprocesser. Detta 

inkluderar i allmänhet åtgärder som är avsedda att skapa ett givande kommunikativt 

sammanhang för lärande. I varierande undervisningsrelaterade uppgifter urskiljs 

den enskilde eleven som en del av en gemenskap. Det gäller exempelvis vid 

förberedelse och avslutning av lektioner, val av material, samordning av grupper 

med mera. Lika gäller uppgifter som hör till det utökade läraruppdraget, såsom 

mentors- eller utvecklingssamtal och elevvårdande verksamhet. Relationell 

pedagogik på denna andra nivå formas tydligt av det institutionella sammanhang 
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där den utövas. Läraren arbetar för att relationerna mellan henne och eleven, mellan 

elever och mellan eleven och andra aktörer är meningsfulla. Denna form av 

relationspedagogik är direkt kopplad till arbetet med eleverna. 

På en tredje nivå ses relationspedagogik som en benämning på en 

pedagogisk rörelse, det vill säga en formaliserad verksamhet för verkställande av 

den relationella pedagogikens ideal och mål. Denna motsvarar vad vi förväntar oss 

ta del av gällande till exempel lärarnas upplevelse om hur väl grundsärskolan 

inkluderas i den omgivande organisationen. På den fjärde nivån finns 

relationspedagogik som en teoretisk diskurs om utbildning, ett system av logiskt 

sammanlänkade begrepp som tillämpas på barns och ungas fostran och 

kunskapsutveckling, det vill säga en ny utbildningsteori under framväxande 

(Aspelin & Persson, 2011).  

Med hjälp av att synliggöra främst Aspelin och Perssons (2011) tre första 

nivåer av relationspedagogik; pedagogiska möten, pedagogiska förhållningssätt 

och en pedagogisk rörelse avser vi att belysa huruvida lärmiljöerna som studeras i 

huvudsak framstår som relationellt eller kategoriskt betonade. 
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Metodbeskrivning 
I detta avsnitt presenteras vårt val av två kompletterande undersökningsmetoder 

och vilket urval av respondenter som gjordes. Här beskrivs också genomförande, 

tillvägagångssätt vid bearbetning, vilka etiska principer som följdes och vår syn 

på studiens tillförlitlighet och giltighet. 

 

Metodval   
För studien valdes en kvalitativ ansats. Kvalitativa forskningsansatser saknar 

färdiga analysmodeller och ställer andra krav på trovärdighet än kvantitativa. De 

ger däremot djupare förståelse för ett fenomen och låter forskaren befinna sig nära 

miljön för att iaktta. Därmed bereder de forskaren större flexibilitet. Kvalitativa 

studier som ger ökad förståelse för någons perspektiv kan i kombination med 

intervjuer göras genom observationer. Fördelen med kombinationen är att forskaren 

ser vad som sker och inte enbart återberättar andras upplevelser. (Bryman, 2018). 

Utifrån detta valde vi att först göra skriftliga intervjuer för att sedan följa upp 

respondenternas information genom att jämföra den med egna observationer. 

 

Pilotstudie 

En pilotstudie gjordes innan intervjuerna skickades ut för att säkerställa att 

intervjufrågorna fungerade så som vi hade tänkt oss och att helheten blev bra. 

Eftersom vi använde oss av skriftliga intervjuer och det inte fanns någon som 

intervjuade närvarande som kunde hjälpa till med eventuella oklarheter gällande 

frågorna, kunde vi med pilotstudien se om det var frågor som respondenterna tyckte 

var svåra och i så fall ändra dessa. Genom en pilotundersökning görs det möjligt 

för forskaren att fastställa lämpligheten och helheten i instruktionerna för 

intervjuare och respondenter. Man kan också avgöra hur bra ordningen på frågorna 

är och om man kan behöva ändra ordningen på frågorna (Bryman, 2018). 
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Pilotstudien gjordes med individer som inte ingick i vårt slutliga urval och enligt 

Bryman (2018) är detta av vikt om man vill göra ett sannolikhetsurval. De som 

ingick i pilotstudien måste då exkluderas, vilket annars kan påverka 

representativiteten i framtida urval. Våra respondenter i pilotstudien, vilka var två 

till antalet, undervisar i grundsärskolan i ämnet idrott, vilket innebär att de har en 

bakgrund liknande den hos våra slutliga respondenter. Resultatet av pilotstudien 

visade att frågorna var begripliga och kunde besvaras, men att respondenterna 

saknade bakgrundsinformation om studien och ansåg att det hade förbättrat deras 

möjlighet att svara mer utförligt om de visste mer om studiens syfte. Information 

om studiens syfte framgick därför tydligt i det missivbrev som följde med de 

slutliga intervjufrågorna. 

 

Intervjuer 

Datainsamlingen i steg ett skedde genom skriftliga intervjuer som skrevs ut 

anonymiserade, sedan analyserades och tolkades.  Intervju är den metod som oftast 

används för att få mer detaljerade och beskrivande svar om respondenternas 

upplevelser av ämnet (Christoffersen & Johannessen, 2015; Bryman, 2018). Är inte 

ämnet känsligt brukar intervju vara en metod som uppskattas av respondenter. 

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att intervjuer ger respondenten 

friheten att formulera sina tankar och svar i egna ord, genom öppna frågor utan 

förutbestämda svarsalternativ. Vi valde därför intervjuer i stället för enkäter. 

Genom att intervjufrågorna skickades via e-post kunde var och en svara hemma i 

lugn och ro utan att andra såg vad den enskilde svarade (Bampton & Cowton, 2002; 

Bryman, 2018; Trost & Hultåker, 2016). Bampton och Cowton (2002), som 

benämner detta e-postintervjuer, menar att skriftliga intervjuer ger en begränsad 

kommunikation och är beroende av frivillig och kompetent tillgång till teknik för 

både forskaren och ämnet. Potentialen för skriftliga intervjuer kommer enligt dem 

att växa allteftersom relevanta populationer har tillgång till tekniken, vilket vi ansåg 

vara fallet numera. En betydande fördel med de skriftliga intervjuerna var att de 
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blev enklare att administrera än arbete med att transkribera muntliga intervjuer 

(Bryman, 2018; Bampton & Cowton, 2002). Dahmström (2011) skriver att det med 

metoden skriftliga intervjuer ställer stora krav på frågorna där respondenterna 

svarar självständigt utan interaktion. Ledande frågor, antagande frågor samt frågor 

med värdeladdade ord undveks därför av oss. Även oklara frekvensord så som 

ibland, ofta, regelbundet, vanligen med flera uteslöts då dessa diffusa ord kan tolkas 

olika av olika individer (Dahmström, 2011). Vissa forskningsresultat tyder på att 

intervjuarens egenskaper kan påverka respondenternas svar, vilket undveks via 

skriftliga intervjuer. Effekten social önskvärdhet som innebär att respondenten vill 

ge ett passande svar för att ge en positiv bild av sig själv var dock ändå en tänkbar 

nackdel (Bryman, 2018).  

 

Observationer 

Intervjuerna kombinerades med strukturerade observationer i vilka vi intog en icke-

deltagande/passiv roll. Vid utarbetandet av observationsschemat utgick vi från 

SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. I de strukturerade 

observationerna, ofta även kallad systematiska observationer, observerades 

deltagarna B-F under en motoriklektion utifrån ett observationsschema (bilaga 2).   

Lärare A observerades vid två tillfällen, eftersom dennes lektioner var kortare 

tidsmässigt och vi ville få ett underlag jämförbart med övriga lektioner.  Den icke-

deltagande observatören hade en passiv roll som fullständig observatör för att 

personerna i miljön inte ska behöva ta hänsyn till forskaren (Bryman, 2018). På 

grund av att vi gjorde observationerna genom att inte delta och vara mitt i 

händelserna, antas att de som observerades blev mindre påverkade, och att vi som 

observatörer fick möjlighet att se på helheten på ett bättre sätt med distans. Det blev 

även lättare för oss observatörer att registrera data fortlöpande (Björndal, 2005). 

Nackdelen med observation är att forskaren eventuellt påverkar situationen eller 

enbart ser en kort sekvens av det som studeras. En kort sekvens kan visa händelser 

som inte är representativa för en vanlig dag (Skolforskningsinstitutet, 2020).  
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Urval och undersökningsgrupp 

Vi utgick ifrån ett målinriktat urval där sju lärare som undervisar i ämnesområdet 

motorik tillfrågades om att delta i vår forskning. Sex lärare var villiga att delta i vår 

studie, medan en lärare tackade nej. De sex är verksamma på fyra olika 

grundsärskolor i fyra olika skånska kommuner. Lärarna har varierande 

utbildningsbakgrund; Lärare A är utbildad specialpedagog, förskollärare och 

montessoripedagog. B är specialpedagog och speciallärare. Lärare C är 

förskollärare och specialpedagog. D är förskollärare samt har flera 

tränarutbildningar i olika sporter och har nyligen påbörjat sin 

speciallärarutbildning. Lärare E är speciallärare och F är idrottslärare med 

behörighet för undervisning i särskola. Detta betyder att lärare B, E och F är de som 

har formell behörighet att undervisa i ämnesområdet. De sex lärarna har olika lång 

erfarenhet av arbete med elever i grundsärskolans ämnesområdeskategori, mellan 7 

månader och 10 år. Med ett målinriktat urval menar Bryman (2018) att syftet är att 

välja ut deltagare på ett strategiskt sätt så att deltagarna är relevanta för de 

forskningsfrågor som utformats. Genom användning av målinriktat urval är 

sannolikheten stor att svarsfrekvensen är hög, men med denna urvalsstrategi går det 

inte att generalisera resultaten, eftersom vi inte vet vilket urvalsunderlag det är 

representativt för (Bryman, 2018). 

 

Genomförande 

Då vi fann det utmanande att hitta relevanta artiklar kontaktades Ingegerd Ericsson, 

filosofie doktor i pedagogik och docent i idrottsvetenskap på Malmö Universitet 

och vi fick tips att mejla Lars Kristén, universitetslektor i idrott och hälsa i 

Halmstad. Vi kontaktade även Ann-Christin Sollerhed samt Gerth Hedov, 

universitetslektorer i idrott på Kristianstad högskola, som föreläst för oss under vår 

specialisering, utvecklingsstörning. Av dem alla fick vi tips på några artiklar och 

några av artiklarna använde vi som källor till avsnittet tidigare forskning.  
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Sju lärare tillfrågades om deltagande. Sex lärare inom den valda kategorin 

svarade att de var villiga att delta under förutsättning att restriktioner p.g.a. covid-

19 tagits bort innan våra besök. Missivbrev (bilaga 3) och intervjufrågor (bilaga 1) 

skickades ut via e-post till respondenterna. Svaren på intervjufrågorna mottogs, 

skrevs ut och avidentifierades. Varje respondent benämndes slumpvis med 

bokstäverna A-F. Missivbreven (bilaga 3) undertecknades inför eller vid våra 

fysiska besök för observationerna, vilka vi utförde var och en för sig, hos tre 

respondenter vardera.  

Lärare A, B och C hade vid observationstillfällena 1-4 elever i klasserna 

under motoriklektionerna. Eleverna gick i årskurs 1. Antalet elevassistenter 

varierade. Lärare D, E och F hade fler elever under sina motoriklektioner, 8-18 

elever. Eleverna var äldre, från årskurs 3 till 9 och hade motorikundervisningen 

tillsammans med elever som hade ämnet idrott och hälsa. I alla tre grupper var 

antalet idrottselever större än antalet motorikelever. 

 

Bearbetning av data 
Analysen av empirin startade redan tidigt i arbetsprocessen under observationerna. 

Vi fick handledning för att komma fram till att relationellt/kategoriskt perspektiv 

var de teoretiska begrepp vi skulle välja att utgå ifrån. Till detta lades sedan 

tematiseringen av intervjusvaren. Resultatet analyserades med inspiration utifrån 

den hermeneutiska cirkeln. Kvale och Brinkmann (2014) menar att man analyserar 

med utgångspunkt i den hermeneutiska cirkeln utifrån delarna och helheten. 

Bryman  (2018) menar att hermeneutik är tolkningen av mänskliga handlingar och 

att hermeneutikens centrala idé är att analysera utifrån det perspektiv som dess 

skapare haft, det vill säga fokus på det historiska och sociala sammanhang i vilken 

texten framställdes. Studiens data består av anteckningar som gjordes vid 

observationerna och de skriftliga intervjusvaren. Vi tolkade texten som helhet 

tillsammans och analyserade den genom att dela in den i kategorier efter studiens 

frågeställningar. Kategorierna fick tillfälliga rubriker, exempelvis fysisk lärmiljö, 
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didaktiska strategier och lärar/elevrelation. Efter det tolkades de enskilda delarna 

var för sig och tillgångar/begränsningar och likheter/skillnader blev tydliga. 

Delarna lästes som en ny helhet och vi fann likheter mellan observerade situationer 

och intervjusvar. Slutligen enades vi om de teman och rubriker som vi ansåg 

förklarade studien bäst, vilka sedan skrevs fram som berättande text. Som teoretisk 

utgångspunkt användes genomgående det specialpedagogiska perspektivet 

relationellt perspektiv.  

 

Forskningsetik 
I detta självständiga arbete togs hänsyn till dataskyddsförordningen 

(Integritetsskyddsmyndigheten, 2016) i och med beslutet att avidentifiera allt 

material. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017) följdes i övrigt. Enligt 

informationskravet ska deltagarna upplysas om undersökningens syfte och att den 

är frivillig. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att 

bestämma om de vill vara med eller inte. Deltagarna i undersökningen har rätt att 

avbryta sin medverkan utan att det blir några negativa konsekvenser. Dessa kriterier 

uppfylldes skriftligen i missivbrevet (bilaga 3) till deltagande lärare. Vi valde att 

inte ta del av någon personlig information om de elever som fanns på plats vid våra 

observationer, då det endast var lärarnas förhållningssätt som studerades. Därför lät 

vi lärarna avgöra vilken lektion som var lämplig att observera utifrån elevernas 

integritet och inga skriftliga samtycken från eleverna togs in. 

Konfidentialitetskravet medför att forskaren har till uppgift att med största 

konfidentialitet förvara uppgifter så att obehöriga inte kan få tag i dem. Vårt digitala 

material sparades i lokala hårddiskar och anonymiserade pappersutskrifter och 

samtyckesblanketter i ett låst skåp. Det sista av Vetenskapsrådets huvudkrav är 

nyttjandekravet vilket normalt innebär att materialet som samlats in under 

undersökningen bara får användas i den egna forskningen (Bryman, 2018). För 

denna studie gjordes ett tillägg i missivbrevet (bilaga 3) till respondenterna, då 
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resultaten eventuellt kommer att användas i ett bokkapitel angående fysisk aktivitet 

bland unga med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Tillförlitlighet och giltighet 
För kvantitativa studier är validitet och reliabilitet (tillförlitlighet och giltighet) 

viktiga kriterier för att få en bild av undersökningens kvalitet. Eftersom kvalitativa 

studier kännetecknas av stor variation är det viktigt att forskaren beskriver 

forskningsprocessen noggrant så att läsaren förstår vilka val som forskaren gjort 

(Patel & Davidson, 2010). Detta görs för att stärka giltigheten. Tillförlitligheten i 

detta arbete kan anses god då vi använde oss av skriftliga intervjuer där alla 

respondenter fick samma utgångsläge. Individuella tolkningar av begreppen kan 

ändå ha gjorts, vilket drar ner tillförlitligheten något, men ingen påverkan från 

intervjuare förekom.  

Som komplement till respondenternas utsagor gjordes även observationer. 

Detta som en form av triangulering, som innebär att mer än en metod eller datakälla 

används för att granska resultatet från en undersökning två gånger genom 

dubbelkontrollering (Bryman, 2018). Vid alla observationer följdes samma 

protokoll, men absolut objektivitet kan inte garanteras då observationsobjektet 

relationer är lätt att tolka subjektivt. De observerade lärarnas förhållningssätt kan 

även ha förändrats på grund av de observerades. Då det endast var ett 

observationstillfälle per lärare (undantaget lärare A) innebär det också att vi kan ha 

fått se en lektion som inte var generellt representativ. 

Med stöd av att det inledningsvis gjordes pilotintervjuer fanns det ingen 

anledning att misstänka direkta misstolkningar av intervjufrågorna. Beträffande 

objektiviteten är resultaten inte generaliserbara på grund av det lilla urvalet av 

endast sex respondenter och sju observationer. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

också att ett för lågt antal deltagare gör det svårt att finna likheter och skillnader i 

det insamlade materialet för analys (Kvale & Brinkmann (2014). Det  kan dock 
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ändå finnas överförbarhet genom att andra som undervisar i ämnesområdet motorik 

kan relatera till resultaten.  
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Resultat  

Nedan följer resultaten av intervjuer och observationer indelade i kategorier efter 

studiens frågeställningar. Denna metod kallas för en tematisk analys och är ett av 

de vanligaste angreppssätten när det gäller kvalitativt empiriskt material (Bryman, 

2018). För tydlighet presenteras varje lärares miljö och elevgrupp i en tabell nedan: 

Tabell 1. Observationsmiljöer och elevgrupper. 

lärarbeteckning observationsmiljö observerad elevgrupp 

A klassrum för motorik 2 motorikelever, lågstadiet 
(2 elever frånvarande vid 
tillfället) 

A klassrum för motorik 1 motorikelev, lågstadiet 
(3 elever frånvarande vid 
tillfället) 

B klassrum för motorik 3 motorikelever, lågstadiet 

C utomhus, promenad 4 motorikelever, lågstadiet 

D idrottshall, äldre 8 mellan- och 
högstadieelever, varav 3 
motorik, 5 idrott och hälsa 

E halv idrottshall, nyare 10 högstadieelever, varav 
2 motorik, 8 idrott och 
hälsa 

F idrottshall, nyare 18 mellan- och 
högstadieelever, varav 8 
motorik, 10 idrott och hälsa 

 

Fysisk tillgänglighet 
Lärare A, B och C arbetar på samma skola. De har tillgänglighetsanpassad miljö 

med låga trösklar, stora utrymmen och ljudabsorberande plattor där det behövs. De 

berättar att motorikundervisningen vanligtvis bedrivs i ett rum bredvid klassrummet 

och ibland även i själva klassrummet när de använder sig av smartboard eller 
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projektor för att exempelvis visa TAKK-sånger 1  att röra sig till. Gemensamma 

redskap kan lånas dit, medan redskap för att bygga en hinderbana eller liknande 

finns på plats, liksom en matta som till exempel kan användas vid avslappning.  

“Som lärare får man vara kreativ och hitta alternativa lösningar. Till exempel har vi 

använt oss av stora kartonger, tejp och lekmatta till motoriken”, säger lärare C. 

Lärare A anpassar också motorikverksamheten efter de medel som finns. “Det finns 

jättemycket man kan göra. Elevernas fysiska ålder (7år) och låga kognitiva nivå gör 

att det fungerar bra nu.”, säger A, “men då eleverna blir äldre kan det vara 

nödvändigt med t.ex. en gymnastiksal.” Även kapprum och toalett är utrymmen för 

motoriska övningar i vardagssituationer som till exempel påklädning och 

toalettbesök. Finmotorik övas på skolan med det finmotoriska material som de har 

tillgängligt. De har också en inhägnad skolgård att röra sig på med olika ute-

lekredskap såsom rutschkana och cyklar. På en avskild sida finns en inhägnad 

gräsmatta. Dessutom finns en naturpark i närheten med temalekplats, naturstigar 

och cykelbanor att gå på. Där finns det möjlighet till rörelse. Varje dag är lärare C 

på promenad där med sin klass och observationen utfördes under ett sådant tillfälle. 

Där följs årstidsväxlingarna, och de övar på att promenera och gå tillsammans i 

grupp på olika underlag. Lärare C hoppas att de kan få en tid i en simhall och åka 

dit med eleverna, eftersom de inte har någon simning/bad i nuläget.  

Grundsärskolan har här inte räknats med i schemaläggningen för tider i 

idrottshallen då de har ett motorikrum. Lärarna har dock önskat att få tider i 

idrottshallen och väntar på schemaläggarens svar på om möjligheten finns. De 

fysiska hindren för en tillgänglig motorikundervisning på denna skola är enligt 

lärare A att alla rum delas med övrig undervisning. Det står till exempel bord och 

stolar i motorikrummet, eftersom motorikrummet också används för annan 

undervisning. Ett hinder är även utformningen av lokalerna vid de tillfällen man 

istället väljer att ha motorik i klassrummet för att ha tillgång till projektorn. 

Klassrummet är byggt så att personal behöver passera igenom rummet under 

 
1 sånger som kompletteras med tecken som stöd. 
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motorikundervisningen och då utgör de ett störningsmoment för eleverna. Rummen 

har för lågt i tak för bollekar och ljudnivån blir lätt för hög där, enligt lärare B. 

Lärare C kommenterar även lokalernas otillräckliga ventilation och storlek i frågan 

om hindrande faktorer.  

Lärare D, E och F har sin motorikundervisning i stora idrottshallar möjliga att 

dela av med en ridåvägg på mitten. Alla hallarna har läktare längs ena långsidan 

och ribbstolar längs andra. Handbollsmål är placerade på kortsidorna. Redskap och 

utrustning av olika slag finns att tillgå. I idrottshallen där lärare D har sin 

undervisning finns det många dörrar som låter mycket när de slås igen. Ibland 

lämnas redskap kvar i idrottshallen av föregående lärare, vilket utgör ett akut hinder 

då grundsärskolans elever har ett behov av en mer avskalad miljö. Hallen är väl 

upplyst och har bra luft, men dålig ljuddämpning. Omklädningsrum, toaletter och 

duschutrymmen är inte tillgänglighetsanpassade, vilket hindrar vissa elever från att 

byta om och duscha. Ingång/utgång, dörrar och trånga passager gör det svårt att ta 

sig in i idrottshallen med rullstol och rollator. 

Lärare E och F har undervisningen i moderna idrottshallar som är väl 

anpassade för rörelsehindrade med bra ljus, ljudabsorberande material och bra luft 

även i omklädning och duschar. Lärare E berättar att sidohallen, en brottningslokal, 

bokas in parallellt med motoriklektionerna. Detta på grund av det finns elever som 

är ljudkänsliga eller har svårighet att delta i större sammanhang under längre 

stunder. De eleverna ska kunna få avskild undervisning i anslutning till gruppens.  

“Grundsärskolan har också haft samma schemalagda pass år ut och år in i 

idrottshallen och det ruckar man inte på”, berättar lärare E för att förstärka hur 

organisationen tar hänsyn till de specifika behoven grundsärskolan har av extra 

lokaler och viss formbundenhet. Lärare F visar också en mindre sidohall, en 

spegelsal och ett gym som står till förfogande. Både lärare E och F:s elever har 

tillgång till flera omklädningsrum, både för enskilt ombyte och grupper. Naturen i 

närområdet och utrustningen på skolgården är också betydelsefulla tillgångar för 
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motorikövningar utöver tiderna i idrottshallen. Naturen och skolgården kräver dock 

större resurser i form av personaltäthet, poängterar lärare D. 

Vad beträffar undervisning i vattenvana har D, E och F simhallar på 

bussavstånd, vilket är en tillgång för vissa elever, medan det är en för stor utmaning 

att åka i väg den sträckan för andra. Simhallen för D:s elever är inte 

tillgänglighetsanpassad i omklädningsrum eller duschrum. Det uppstår även 

svårigheter då man enbart har kvinnlig personal, men flera pojkar i elevgruppen, 

eftersom det bara finns två omklädningsrum. Där saknas lift i bassängen för de 

personer som inte kan ta sig i och ur vattnet av egen kraft. Några flythjälpmedel 

finns, men inte för alla behov. Lärare E har alltid manlig personal med pojkarna och 

kvinnlig personal med flickorna vid omklädning. Om det skulle saknas rätt personal 

vid något enstaka tillfälle lånar de in personal från fritids eller skola. Utrymmena 

är anpassade. “Det borde ha byggts bås i duschutrymmena, helst med dörrar. Det 

finns många olika anledningar att önska det”, menar lärare E. För F:s del används 

en privatägd simhall som är relativt ny och tillgänglighetsanpassad enligt lag. Enligt 

kommunens avtal kan den endast nyttjas under vissa tider och det är därför svårt att 

få tillgång till den när det passar elevernas behov. I en del har simhallen ett 

äventyrsbad. Där är inte anpassat så att funktionshindrade kan utnyttja 

rutschkanorna. 

 

Pedagogisk tillgänglighet 
Flera av respondenterna anser att goda kunskaper om elevernas diagnoser och 

svårigheter ger möjligheter att välja rätt övningar och metodik i 

motorikundervisningen. Lärare E arbetar i ett arbetslag där övervägande andel av 

personalen är minst lärarutbildade, vilket upplevs som en stor fördel. Lärare D talar 

om samma fördel och preciserar att i det fall alla är utbildade har alla inblick i både 

styrdokument och varje elevs individuella behov och intressen. När personal med 

motorikutbildning med inriktning mot elever med IF saknas utgör det enligt D en 
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begränsning för eleverna, dock kan en god relation elev/vuxen/ansvarig 

motoriklärare uppväga denna brist. Flertalet tillfrågade lärare instämmer i detta och 

anser det begränsande att inte alla vuxna som deltar i arbetet har den utbildning eller 

kunskap som behövs. Tiden räcker inte till att hinna delge och sprida kunskaperna 

man har till exempelvis outbildade elevassistenter, menar lärare A. 

Min närmsta kollega och jag har jobbat ihop länge och vi behöver knappt prata för att veta 

vad den andra tänker. Vi kan också vara helt öppna med varandra och fråga eller ge kritik när 

det behövs. Det är superviktigt. Samsynen mellan oss vuxna är en extremt viktig tillgång. Vi 

som undervisar älskar idrott och deltar så mycket som möjligt i aktiviteterna medan någon 

tar rollen som “öga” och stöd så de vuxna är hela tiden modeller för utförande och beteende 

(Lärare E). 

Lärare F som är utbildad idrottslärare ansvarar för undervisningen och tycker att 

assistenterna gör ett jättebra jobb med att hjälpa eleverna “lagom mycket”, oavsett 

vilken utbildningsgrund de har. F ber ofta de vuxna att backa så mycket det går för 

att eleverna ska få utrymme att utveckla sin självständighet så långt det är möjligt. 

Att vuxna står vid väggen eller rentav går ut ur hallen utan att delta i lektionen är 

vanligt och önskvärt, enligt F. Lärare C ser trots sina utbildningar sig själv som ett 

eventuellt pedagogiskt hinder i ämnet och funderar på hur långt hens kompetens 

räcker i arbetet med att utveckla eleverna eftersom uppdraget är så komplext. 

Lärare A och C påtalar att personalresurserna inte räcker till. Att antalet vuxna 

är begränsat gör att inte alla elever alltid kan få det stöd som de behöver i de 

motoriska övningarna.  “Ett hinder kan också vara personal som inte är 

salutogena.2”, tycker lärare C. 

Eleverna hos lärare C går på promenad ute varje dag i 40 minuter.  Läraren 

berättade beträffande tydliggörande pedagogik att promenaden blir en tydlig början 

och ett tydligt slut för eleverna under motorikpasset, eftersom de tränar att gå i 

grupp och har olika uppdrag under promenaden som exempelvis att leta vårtecken. 

 
2 Vi tolkar att salutogen är hur personalen kan arbeta för att stärka individens känsla av 
sammanhang och mening, och att det är vad respondenten menat.. 
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Under lärare E och F:s lektioner var lokalen och materialet förberett när eleverna 

släpptes in. Lektionsplaneringen tydliggjordes hos D, E och F med bildscheman 

som gicks igenom som inledning. Lärare F lät sina elever välja på de två olika 

sidorna i idrottshallen efter en gemensam uppvärmningsaktivitet. På ena sidan fanns 

en känd hinderbana, på andra lektes en bollek. Hinderbanans olika delar fanns 

fotograferade utlagda på ett bord i mitten av hallen och därifrån valde eleverna 

vilken aktivitet de ville utföra. Efter huvudaktiviteten hissades ridåväggen upp, 

ljuset dämpades och lugn musik sattes igång för att markera att det var dags för 

avslappning. Under elevernas avslappning plockade de vuxna undan redskap och 

material under tystnad. 

Bildstöd och olika mycket tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation användes under alla observationstillfällen. Lärare A hade också en 

bildstödsknippa som hon använde under motorikbanan för att förtydliga exempelvis 

stopp. Lärare B, C, D, E och F hade bildstöd framme så att eleverna kunde se vad 

de skulle göra. I B:s fall visades/fick elever bekräftelse av läraren att de förstått rätt 

vad de skulle göra under motorikbanan. Lärare B upplevde svårigheter med 

kommunikationen och tyckte att eleverna oftast inte förstod instruktioner. Lärare 

A, B, D och E visade också eleverna övningarna de skulle göra själv eller 

tillsammans med en elev. I rörelsesångerna användes förtydligande tecken hela 

tiden (lärare A), och läraren sjöng med i sångerna. Lärare C arbetade, enligt egen 

utsago med tydliggörande pedagogik särskilt anpassad för elever med diagnosen 

autism.  Varje pass förbereds då med bilder, foto eller widgit bilder och time-timer3. 

Trots det såg C dessa redskap som en pedagogisk begränsning då de inte alltid är 

tydliga så att eleverna förstår vad de ska göra. Lärare C var tydlig under 

vårpromenaden och gick fram med sin elev till knoppar och visade både på 

bildstödet och i verkligheten. Eleven fick titta och känna på knopparna. Lärare C 

gör samma pass många gånger och menar att “repetition och igenkänning gör att 

 
3 Time-timer är en klocka som tydliggör tid med en färgad skiva. När tiden går så försvinner 
skivan mer och mer. 



 

 42 (74) 
 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

 

eleverna känner sig trygga”. På lektioner med lärare E är upplägget alltid likadant; 

uppvärmningsaktivitet - huvudaktivitet - avslutande aktivitet.  “Upprepning är 

viktigt för igenkännandet och gör att eleverna får ut mer av lektionerna”, menar E. 

Både E och F berättade att ämneseleverna tröttnar om aktiviteten alltid är exakt 

samma. När en ny aktivitet introduceras hos E byts bara en av lektionsdelarna i 

taget ut. Personalen har förberett en gemensam pärm med ca 30 lektionsaktiviteter 

som det alterneras mellan. F lät eleverna efter den gemensamma uppvärmningen 

välja mellan den “gamla” trygga aktiviteten, eller en ny utmaning. Hallen delades 

av och lärare och assistenter omfördelade sig. På lektionen med lärare E spelades 

bakgrundsmusik när aktiviteterna genomfördes och då pauserna markerades med 

tystnad visste eleverna att det var dags att samlas för nya instruktioner. 

Alla lärare stöttade och hjälpte eleverna under lektionen fysiskt exempelvis 

genom att hålla dem i handen under motorikbanan (A, B, D, F) eller sätta ett kryss 

tillsammans på vårtecknen (C). Några elever (D, E, F) behövde stöd och hjälp vid 

vissa tillfällen i uppvärmnings- och avslutningsaktiviteten och personalen hjälpte 

dem genom att delta själva intill dem då det behövdes. Eleverna hos D och E kunde 

på så sätt vara med i aktiviteterna utan speciella individuella anpassningar. På F:s 

lektion lämnade två elever tidigare, när eleverna själva och assistenterna ansåg att 

de varit med så länge eleverna klarade. På D:s lektion lämnade en elev och en 

assistent tidigare. 

På alla platserna gavs eleverna positiv återkoppling som exempelvis “bra” 

eller “bra jobbat!” under pågående lektion. Lärare B hade återkoppling med 

bildstöd på aktiviteten de utfört och gick igenom dessa med eleverna på mattan där 

eleverna fick peka och visa. Lärare C hade ögonkontakt med sin elev under 

promenaden, tittade och bekräftade eleven genom att exempelvis säga: “Du pratar 

så idag”. De vuxna och eleverna själva (E) gav eleverna mycket positiv feedback 

och berömde dem ofta genom att säga “bra”, “snyggt”, “kämpa på”, “kom igen!” 

vid relevanta tillfällen. Ständig återkoppling och snabba hjälpande instruktioner på 

individnivå skedde under aktiviteternas gång. Efteråt förekom även “Jag såg att 
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du….” vilket synliggjorde elevernas insats (E). D och F samlade sina grupper som 

avslutning på passet och pratade igenom dagens lektion, i D:s fall med hjälp av 

bildstödet. 

Lärare A var visade banan själv efter en stund när en elev gick runt själv. A 

gick också runt och mötte eleverna och deras blick och bekräftade dem under banan. 

Läraren och elevassistenten turades om att hjälpa eleverna. Vid tillfälle två lockade 

läraren eleven med sjalar och visade vad de skulle göra. Läraren (A) hjälpte eleven 

ner från borden när eleven klättrade upp på borden. Läraren var lyhörd och 

förflyttade sig dit eleven var och gjorde övningarna där eleven befann sig på golvet. 

De dansade också tillsammans och höll varandra i händerna. 

Lärare B visade själv eller tillsammans med en elev vad de skulle göra. 

Läraren var lyhörd för elevernas behov av uppmuntran och inspirerade genom att 

leka titt-ut under aktiviteten. Alla elever kunde vara med i motorikbanan och läraren 

hjälpte dem olika mycket och nivåanpassade undervisningen med hur mycket hen 

hjälpte dem. När eleverna pausade under promenaden (C) och lade sig ner på 

marken så tog alla en liten paus och så lockade de upp eleven igen. När det inte var 

lärare C elev som pausade på marken pratade läraren med eleven och kramades och 

sade och tecknade att de väntade i solen. När lärare C:s elev pausade och lade sig 

ner så lät läraren eleven ligga några sekunder och sedan sade hen: Kom vi går och 

så hjälpte hen eleven upp. Vid en salthög sprang de förbi för att undvika att eleven 

smakade på det. När det kom lösa hundar så gick hela gruppen undan och en 

elevassistent sade till ägarna att kalla tillbaka deras hundar. Läraren C och D var 

lyhörda efter elevens behov och eleverna i gruppen fick bestämma takten och 

personalen väntade och kände in. Under lärare E:s lektion skapade läraren en trygg, 

stödjande lärmiljö genom att förebygga konflikter via tidiga uppmaningar om att 

räcka upp handen för att fråga, tänka positivt när man lyckas och strunta i missar, 

komma ihåg att det är viktigt att göra sitt bästa och inte att vinna. Eleverna fick 

komma till tals och föreslog något tillägg i aktivitetens regler mm. (E). Glädje och 

vilja att delta syntes hos alla, både vuxna och elever (E) på samspelet via minspel 
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och gester. Lärare F hade många assistenter på plats och kunde därför röra sig runt 

i rummet och bidra med instruktioner, anpassningar och positiv förstärkning 

individuellt till eleverna som utförde hinderbanans aktiviteter.  

Vi såg att alla lärarna uppmärksammade eleverna individuellt, men även i 

grupp under genomgångar och gemensamma instruktioner. Lärare A-D har 

eleverna under hela skoldagen i olika ämnesområden och är även mentorer för 

eleverna, vilket har gett dem möjlighet att skapa nära relationer. När eleven inte 

ville gå balansbanan visade lärare A hur roligt hen tyckte det var och gick runt och 

var glad och eleven började sedan gå runt. När en elev inte ville gå banan gick lärare 

B fram och tog eleven i handen och så gick de tillsammans. Då några av eleverna 

pausade genom att lägga sig ner på marken under promenaden, var lärare C 

närvarande med “sin” elev genom ögonkontakt, hon log och kramade eleven när 

hen ville ha en kram. Lärare C väntade in, kände in elevens behov och var 

närvarande med eleven under promenaden.”Resultatet av undervisningen är mycket 

beroende på den vuxnes engagemang och intresse för elevernas utveckling”, 

menade lärare D. Lärare E välkomnade eleverna med en positiv kommentar om 

kommande lektion. Hen använde elevernas förnamn omväxlande med deras 

efternamn. Lärare E var lyhörd för elevernas bredvidprat, och frågade exempelvis 

hur det gick för favoritlaget igår. Lärare F träffar i sin egenskap som idrottslärare 

eleverna enbart i motorik, idrott och badsituationer. Hen visade ändå bevis på en 

relation dem emellan då hen frågade varför någon var på dåligt humör. Lärare F 

kommenterade, pushade och instruerade på ett sätt som gjorde att vi förstod att F 

trots begränsat antal möten i veckan har relation till var och en av eleverna. 

 

Social tillgänglighet 

Gruppundervisning i motorik bidrar till utvecklingen av trygghet, tillhörighet och 

gemenskapskänsla. Det är ett sätt att mötas för alla elever. Det skapar gemensamma 

upplevelser och hjälper till att utveckla relationer mellan eleverna, samspel och 



 

 45 (74) 
 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

 

respekt, det var samtliga respondenter eniga om. Det är bra med få elever i 

grupperna för dessa elever, menade C. E tyckte tvärtom att om gruppen av elever 

blir för liten för att det ska bli vettigt att ha idrottsundervisning behöver de låna in 

några elever från andra grupper för att få till möjlighet till lekar och lagspel. Lärare 

D, E och F hade ämnes- och ämnesområdeselever blandat. Möjligheterna att utöva 

motorik/idrottslektioner tillsammans med elever från både ämnes- och 

ämnesområdesgrupper är en fördel då eleverna kan agera förebilder och inspirera 

varandra, tyckte lärare D, E och F. E gav eleverna möjlighet att prata taktik inom 

lagen i pauserna efter att själv ha utgjort modell för hur “lagsnack” kan gå till innan 

aktivitetens början. F hade en elev som bedöms utifrån grundskolans kursplan i 

idrott, men deltar som hjälpledare till elever på motoriklektionerna. B uttryckte att 

“vanliga skolan där det går normalbegåvade barn skulle de kunna samarbeta med i 

framtiden” angående samarbete och social tillgänglighet. Det tror hen skulle bli 

framgångsrikt. 

På speciella idrottsdagar och liknande är lärare E:s grundsärskola alltid 

delaktiga tillsammans med grundskolan, men i vardagen har de inget direkt 

samarbete på elevnivå. F berättade också om samarbetet på speciella 

aktivitetsdagar. E talade om hur de aldrig glöms bort på organisationsnivå eftersom 

det finns olika nätverk på kommunnivå och grundsärskolan ingår i alla lika väl som 

grundskolorna gör, vilket är en möjliggörande förutsättning för samarbete mellan 

skolformerna. 

Lärare A upplevde att en del elevers funktionsnedsättning (autism) utgör 

svårigheter för kontakten elev-elev. B såg elevers svårigheter i kommunikation, 

problem att förstå instruktioner och hur de har svårt att motiveras för aktiviteten. 

De är också otåliga och har svårt för turtagning, enligt B. D tänkte att samma 

förutsättningar som ger god tillgänglighet för en del kan skapa begränsningar för 

andra elever. Att vara många i samma lokal samtidigt, utstå höga ljud och att 

anpassa sig till en grupp med flera andra kan skapa sämre förutsättningar för vissa 

elever. Lärare F såg det som självklart att alla deltar efter sin förmåga och att 
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assistenterna finns där för att hjälpa dem som behöver att utföra aktiviteter, duscha 

och byta om på lämpligt ställe och motivera eller avsluta lektionen när det behövs. 

Tiden för samarbete är knapp - eller snarare tiden för att planera samarbete, 

enligt A. Alla lärare har mycket på agendan och dokumentation med mera att utföra 

så att tiden och orken för allt utöver det ibland tryter. C upplevde att hen som 

pedagog behöver tid att tänka efter innan grupper görs, tid till mycket god 

förberedelse och planering. Dessutom ska det finnas tid till planering ”över 

gränserna” och vilja hos pedagogerna för att t. ex. forma olika elevgrupper. I nuläget 

påverkas man av att skolan fortfarande är relativt nystartad, förklarade lärare C. Att 

bara lära känna och skapa relationer till eleverna i den egna klassen har varit 

tillräckligt. Det är bättre att bygga från grunden i den egna klassen och inte ingå i 

för stora sammanhang från början. Alla eleverna i klassen har varit vana sedan 

förskolan att vara ensamma och inte en del av en grupp. Därför ansåg lärare C att 

det är något som får växa fram och hoppas på att det så småningom kommer att 

kunna ske ett utbyte mellan klasserna och i förlängningen även med grundskolan. 

Angående den sociala tillgängligheten i sin helhet kommenterade lärare E 

“Sen vet jag att väldigt få elever har idrottsaktiviteter på sin fritid tyvärr. Det funkar 

ju inte riktigt att bara gå till den vanliga fotbollsföreningen med tjugo andra killar.” 

Lärare A-C:s elever interagerade inte med de andra eleverna utan med den vuxne 

som hjälpte dem eller stöttade dem under lektionen. De vuxna på D:s lektion deltog 

i aktiviteterna och fanns nära de som behövde mest stöd utan att dra 

uppmärksamheten till sig. Eleverna hos lärare E uppträdde som sina modellande 

lärare vid lagsnack och under aktiviteterna. Eleverna stöttade varandra utan de 

vuxnas hjälp flera gånger, både i positiva och negativa situationer. 
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Sammanfattning och analys 

Den fysiska miljön där motoriken bedrivs inomhus är tillgänglighetsanpassad med 

handikappanpassade toaletter och duschar för fem av sex grundsärskolor. De som 

har motorik i sina ordinarie undervisningslokaler har dålig luft i rummet samt blir 

störda av personal som behöver passera klassrummet då det är en del av 

korridoren/passagen. I några av motorikrummen finns bord, stolar och hurtsar, 

vilket gör att utrymmet blir mindre och onödig uppmärksamhet kan riktas mot 

möblerna. Ur ett relationellt perspektiv där svårigheterna anses uppstå i relation till 

lärmiljön (Persson, 1998; Nilholm, 2019) betyder det att det ställs höga krav på 

lärarnas specialpedagogiska kompetens att organisera undervisningen för att 

kompensera brister i lokalerna.  

Angående den pedagogiska tillgängligheten anser flertalet tillfrågade lärare 

att det är begränsande att inte alla vuxna har den utbildning eller kunskap som 

behövs. Lärarna är enstämmiga om att struktur och tydliggörande pedagogik är 

viktigt och flera tydliggörande pedagogiska material och strategier används i 

motorikundervisningen såsom tecken som stöd, bildstödsscheman, musik för start 

och avslut samt att lärarna själv är med och visar och deltar i aktiviteterna. Två av 

lärarna påtalar att antalet vuxna är begränsat, vilket gör att inte alla elever alltid kan 

få det stöd de behöver i de motoriska övningarna. Såväl Hattie (2009), som 

Nordenbo m. fl. (2008) och Hirsch (2021) beskriver relationen lärare/elev som 

betydande för elevens utveckling. Med ett begränsat antal vuxna närvarande, eller 

vuxna utan rätt kunskaper kan denna relationella aspekt försämras. I den sociala 

miljön bidrar gruppundervisningen i motorik till utvecklingen av trygghet, 

tillhörighet och gemenskapskänsla. Några av lärarna anser att det är bra med få 

elever på motoriklektionen, medan en annan lärare menar att det blir för få elever 

för exempelvis lagspel. Tre lärare undervisar i blandade grupper med motorik- och 

idrottselever tillsammans. Två lärare har samarbete med grundskolan vid 

idrottsdagar/aktivitetsdagar. Ur ett sociokulturellt perspektiv skapas kunskap ur 

människors samarbete (Alexandersson, 2009) och enligt Scheffs teori är sociala 
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band de tillgångar som håller ihop oss människor (Aspelin, 2008) och med det i 

åtanke borde samarbete i högre grad vara eftersträvansvärt. 

Lärarna anpassade och differentierade lärmiljön utifrån vilka elever som 

fanns där, vilket tyder på ett relationellt synsätt (Persson, 1998) och eleverna 

delades inte in efter typ av svårigheter på ett kategoriskt sätt. Lärarna hade goda 

relationer till eleverna och precis som Aspelin (2018) skriver utgjorde de sociala 

banden lärare och elever emellan tillgångar som höll individer och grupper samman 

och relationen mellan lärare och elev var av stor betydelse för elevernas lärande och 

utveckling (Aspelin, 2018). 

 Observationerna visade pedagogiska möten mellan lärare och elev/elever 

där läraren byggde på elevens funktionsförmåga och de var involverade i en 

ömsesidig process där det viktiga hände mellan dem, såsom att lärarna identifierade 

sina elever och upplevde det eleven upplevde (Aspelin & Persson, 2011). Eleverna 

blev bekräftade med ögonkontakt, positiv förstärkning och gavs samtidigt stöd av 

läraren för att utvecklas ytterligare och ha möjlighet att ta ett steg framåt. Alla 

lärarna var utifrån Aspelin & Perssons (2011) beskrivning relationspedagoger, som 

mötte eleverna med positivitet, glädje och gav dem uppmuntran och positiv 

feedback. 

Lärarnas relationsarbete pågick under hela lektionstillfället (Aspelin & 

Persson, 2011) genom att de frågade hur det var med eleverna, uppmärksammade 

dem individuellt men också i grupp, genom ögonkontakt, väntade in eleverna och 

en lärare tog sig även tid att höra varför en elev var på dåligt humör. Det vill säga 

åtgärder som syftar till att etablera och bibehålla relationer som främjar 

lärandeprocesser (Aspelin & Persson, 1998). Lärarna förberedde eleverna för 

lektionsinnehållet genom bildstödsscheman, tog fram material och vid de 

motoriklektioner där de hade gruppaktiviteter samordnades grupper. Denna form 

av relationspedagogik är direkt kopplad till arbetet med eleverna. 
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Författarna Aspelin och Persson (2011) ser att den pedagogiska rörelsen 

består av sociala sammankomster där professionella samtal om skolan som social 

miljö framförs och hålls vid liv. Dylika sammankomster kan enligt dem leda till 

skolutveckling (Aspelin & Persson, 2011). Några av lärarna i studien berättade att 

de gärna såg ökat samarbete lärare emellan men att tiden för det är knapp.  

 

Slutsatser  

Sammantaget drar vi följande slutsatser utifrån studiens fyra frågeställningar: 

● Lärarnas upplevelse om lärmiljön överensstämmer med den vi fått genom 

observationerna. Brister i undervisningslokalerna får uppvägas av lärarnas 

kreativitet. Lärarna har olika syn på lämplig gruppstorlek och antalet vuxna 

som behövs vid motorikundervisningen. Flertalet lärare menar att det är 

begränsande att inte alla vuxna som deltar i arbetet har den utbildning eller 

kunskap som behövs. Lärarna är eniga om att struktur och tydliggörande 

pedagogik är viktigt. Samarbete mellan årskurser, grundsärskolans olika 

inriktningar och olika skolformer upplevs av alla lärare i studien som 

önskvärt för den sociala tillgängligheten. Det hindras dock ofta av brist på 

gemensam planeringstid. 

● Den fysiska lärmiljön ser mycket olika ut i de lokaler vi studerat. De 

idrottslokaler som byggts under senare år uppfyller den tillgänglighet som 

lagen kräver. Främst vid omklädning upplevs dålig fysisk tillgänglighet 

avseende lokaler och hjälpmedel i äldre lokaler. Vissa skolor har 

motorikundervisningen i ordinarie lektionssalar eller andra rum som finns 

till hands.  

● Flera olika tydliggörande pedagogiska material används i 

motorikundervisningen; tecken som stöd, bildstödsscheman, foton som stöd 

för varje aktivitet och musik som markerar start och avslut av aktivitet. Flera 
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av lärarna använder sig av tydliggörande strategier och visar rörelser själv 

och deltar i aktiviteterna som modeller och förebilder. 

● Det är tydligt att lärarna känner sina elever, deras behov och intressen. 

Lärarna lyssnar och lämnar utrymme för de tankar och frågor eleverna ger 

uttryck för. Stor vikt läggs hos alla vid att skapa goda relationer mellan 

vuxna och elever för att underlätta kommunikation, motivation för 

aktiviteterna och främja lärandet. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Valet av en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats föll väl ut och genom att vi 

analyserade genom den hermeneutiska cirkeln tolkade vi texten som helhet och 

sedan tolkades de enskilda delarna och från dessa tolkningar skildrades delarna i 

sin tur till helheten och så vidare (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket medförde att 

vi upptäckte nya tolkningar och innebörder. 

Att stanna i det övergripande teoretiska perspektivet relationellt/kategoriskt 

valdes efter handledning, då vi fick rådet att använda oss av ett teoribegrepp vi var 

väl förtrogna med. I efterhand ser vi att vi att begreppen är väldigt vida och att 

analysen hade blivit tydligare om vi valt att smalna av teorivalet ytterligare.  

Med hjälp av pilotstudien av intervjufrågorna fick vi bekräftat att frågorna 

var begripliga och kunde besvaras och vi kunde lägga till bakgrundsinformationen 

om studiens syfte, vilket förbättrade respondenternas möjlighet att besvara frågorna 

mer utförligt. Två av respondenterna ville gärna ha ett samtal kring frågor och svar 

efter observationstillfället, vilket fick oss att förstå att muntliga intervjuer också 

kunde varit ett lämpligt metodval för vår studie. Som alternativ till intervjuer hade 

det varit möjligt att utföra en enkätstudie, men intervjuer ger respondenten friheten 

att formulera sina tankar och svar i egna ord, genom öppna frågor utan 

förutbestämda svarsalternativ (Christoffersen & Johannessen, 2015). Vi upplevde 

att respondenternas möjlighet att uttrycka sig fritt bidrog till att skapa en 

helhetsbild. 

Intervjuerna kombinerades med strukturerade observationer. Som icke-

deltagande observatörer hade vi en passiv roll och personerna i miljön behövde inte 

ta hänsyn till att vi var där (Bryman, 2018). Ur etisk synvinkel kan det både ha varit 

till nackdel och fördel att vi vid flertalet observationer var kända personer sedan 

tidigare av elever och lärare. Vi kan å ena sidan ha observerat med överdrivet 

positiv inställning där vi var kända, men å andra sidan undvikit att skapa oro där vi 
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var okända. Vid de resterande presenterade vi oss som “lärare i en annan 

grundsärskola” och att vi “bara hälsade på för att titta på lokaler och lärarens arbete” 

vilket togs emot med välkomnande nyfikenhet. Erfarenheten säger oss annars att 

elever inom ämnesområden ibland känner oro inför nya bekantskaper. Inga elever 

behövde presentera sig med namn eller utföra någon för dem obekväm aktivitet. På 

grund av att endast ett besök gjordes på varje plats (lärare A hade två besök) 

påverkades situationen ändå av vår tillfälliga närvaro och vi kan ha fått observera 

händelser som inte var representativa för en vanlig dag (Skolforskningsinstitutet, 

2020). Flera observationer av varje miljö hade varit att föredra. Om vi dessutom 

haft möjlighet att studera samtliga grundsärskolor i de valda områdena och inte 

enbart fyra olika grundsärskolor hade resultatet blivit mer generaliserbart. Det är 

troligt att resultatet kan gälla även skolor i andra områden, om det är liknande 

skolor, men eftersom vi inte vet vilket urvalsunderlag det är representativt för så 

går det inte att generalisera (Bryman, 2018). I vårt urval för observationerna ingick 

elever från grundsärskolans årskurser 1-9, vilket skapade tydliga skillnader i 

resultaten. Med ett avgränsat urval, t. ex. endast elever i yngre eller äldre åldrar 

hade likheterna eventuellt varit större. 

 

Resultatdiskussion   
Huvudsyftet i vårt självständiga arbete var att öka kunskapen om lärares olika 

upplevelser av tillgängligheten i ämnesområdet motorik genom att ta reda på vilka 

goda förutsättningar respektive vilka begränsningar de såg finns för att uppnå god 

tillgänglighet socialt, pedagogiskt och fysiskt för alla elever. Vi undersökte också 

hur lärmiljön var utformad för motorik och på vilket sätt ett relationellt perspektiv 

kan ha betydelse för undervisningen i ämnesområdet. I detta avsnitt diskuteras 

resultaten indelat i fysisk, pedagogisk och social tillgänglighet samt vikten av fysisk 

aktivitet för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. 
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Fysisk tillgänglighet 

Liksom Maher m. fl. (2020) fann avsaknad av lämpliga lokaler vara ett hinder för 

fysisk aktivitet i skolan för elever med funktionshinder upplevde lärare i vår studie 

att det begränsar undervisningen fysiskt. De fysiska hindren för en tillgänglig 

motorikundervisning på lärare A, B och C:s skola är framför allt att alla rum delas 

med övrig undervisning. Ett annat hinder är utformningen av lokalerna. Rummen 

har för lågt i tak för bollekar och ljudnivån blir lätt för hög där, enligt lärare B. 

Lärare C kommenterar även lokalernas otillräckliga ventilation och storlek i frågan 

om hindrande faktorer. Å andra sidan utnyttjar lärarna på denna skola inte enbart 

den formella skolmiljön som lärmiljö för motorikundervisning utan miljön i 

närområdet, med varierande natur (Brodin & Lindstrand, 2008) och utmaningar. 

Möjligheter till avslappning eller aktivering och sinnesstimulering skapas i samma 

befintliga skollokaler, vilket i viss mån liknar de sensory rooms som Kustova m. fl. 

(2021) eller Klein och Hollingshead (2014) beskriver. Lärarna här ansåg att det är 

möjligt att genomföra motorikundervisning i dessa lokaler, eftersom eleverna är 

yngre och inte beroende av tillgång till allt det en idrottshall kan erbjuda. En 

intressant aspekt som skulle kunna verifieras genom en jämförelse mellan 

kunskapskraven för de olika årskurserna (Lgrsä11, 2018). De lärare som har 

tillgång till idrottshall för sin undervisning har klassiska material och redskap att 

tillgå, men använder dem på varierande sätt för att de inte ska följa normerna och 

skapa ett vinna/förlora perspektiv såsom Ring m. fl. (2019) påpekar är risken. Flera 

lärare talade om den kreativitet som krävs av dem för att anpassa befintliga och 

uppfinna nya material.  Elevernas rätt till en likvärdig undervisning så som det 

beskrivs i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) förefaller naturlig 

här.  

Äldre idrottshallar som inte anpassats för rörelsehindrades behov och därmed 

skapar svårigheter för elever med hjälpmedel som rullstol eller rollator finns tyvärr 

också med bland resultaten, något som kan anses strida mot barnkonventionens 

garanti mot diskriminering (UNICEF Sverige, 2018). På samma sätt bör det faktum 

att bad- och simundervisning sker på bussavstånd från skolorna, endast erbjuder 
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begränsat med tider och att lokalerna för bad i vissa fall inte är 

tillgänglighetsanpassade diskuteras. Dessa faktorer anses av lärarna vara ett 

problem i arbetet mot det kunskapskrav för årskurs 9 som fastställer att eleven ska 

genomföra olika former av vattenaktiviteter och förflytta sig i vatten (Lgrsä11, 

2018). Resultatet är av betydelse även i en vidare kontext, då samma problem 

eventuellt påverkar möjligheten att delta i fritidsaktiviteter inom kommunen. Såväl 

vuxna som unga med funktionsnedsättningar blir tvungna att avstå från 

föreningsidrott så länge tillräckliga anpassningar saknas (SFS 2008:567). 

 

Pedagogisk tillgänglighet 

Lärarnas positiva attityd, tro på och intresse för elevernas utveckling var 

genomgående i hela vår studies resultat, något som eventuellt kan härledas till det 

faktum att respondenterna aktivt valt att delta i studien och kanske har idrott eller 

motorik som specialintresse. Aktiviteterna som utfördes vid observationerna 

anpassades helt efter elevernas behov och gjorde undervisningen inbjudande precis 

som Haegeles m. fl. (2018), Kustova m. fl. (2021) och tidigare forskning funnit vara 

en stor tillgång.  De observerade eleverna gavs tydlig ledning och stimulans i sitt 

lärande såsom skollagen föreskriver (SFS 2010:800). Vi såg glädje och positivitet 

och många bevis för det Scheff kallade för sociala band som sammanhållande 

krafter under motoriklektionerna (Aspelin, 2018). På grund av, eller tack vare, en 

mindre bra fysisk lärmiljö inomhus promenerade en av klasserna dagligen i 

närmiljön, vilket kan knytas till flera delar av ämnets centrala innehåll, t. ex. att 

undersöka närmiljön, utföra rörelseaktiviteter under olika årstider, uppleva klädsel 

för olika aktiviteter och att delta i samtal om olika upplevelser (Lgrsä11, 2018). 

Precis som det står i skollagen (SFS 2010:800) arbetade lärarna förebyggande samt 

undanröjde hinder och svårigheter i lärmiljön genom dessa promenader, men också 

genom olika svårighetsgrader både på redskapsbanor och i lagspel med olika 

mycket stöd. Lärarna gav alla elever möjlighet till att kommunicera, denna 

grundläggande rättighet som lätt skulle kunna förbises då en stor andel av eleverna 
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inom ämnesområden saknar verbalt språk, (Tufvesson, 2018) utifrån sin förmåga, 

helt enligt barnkonventionens krav på att alla har rätt till en egen åsikt (UNICEF, 

2018).  

Den pedagogiska tillgängligheten utgörs även av lärarnas sätt att planera, 

instruera och förklara lektionsinnehållet. Klein och Hollingshead (2014), Thoren 

m. fl. (2020) och Kustova m. fl. (2021) förordar tydlighet i form av korta 

instruktioner, bildstöd och flera repetitioner av kända aktiviteter. Vår studie visar 

att alla lärare använde AKK genom tecken, tydlighet genom kroppsspråk, bildstöd 

med fotobilder och widgitbilder. Bildstöd och bildstödsscheman fanns hela tiden 

tillgängliga och eleverna fick möjlighet att kommunicera verbalt, genom tecken 

som stöd eller genom att visa med sina rörelser, gester och ljud vad de ville få 

framfört.  På så sätt togs deras förmågor tillvara och skapade goda förutsättningar 

för delaktighet och lärande (Tufvesson, 2018).  Trots alla befintliga 

kommunikationshjälpmedel uttryckte två lärare svårigheter att nå fram med 

instruktionerna till vissa elever. En av dem menade att eleverna inte förstår, medan 

den andre såg begränsningar hos hjälpmedlen. Där kan vi konstatera att det finns en 

skillnad som påvisar olika dragning åt kategoriskt respektive relationellt perspektiv. 

Lärarna hade dock allihop ett övervägande relationellt perspektiv där lärmiljön 

anpassades och differentierades utifrån vilka elever som var med på lektionerna 

(Persson, 1998) och lektionernas innehåll anpassades till alla elevers enskilda 

förutsättningar (Skolverket, 2018).  

Huruvida lärarna fått utbildning om specifika funktionsnedsättningar, vilket 

lärare i Haegeles m. fl. (2018) undersökning ansåg var att föredra, framgick inte av 

vår studie, men vi såg att alla lärare kände sina elever väl och hade deras lärande i 

fokus. Denna elev-lärarrelation, som enligt Ljungblad (2016) är en förutsättning för 

didaktisk kompetens och en viktig faktor för praktiken, skapade enligt våra 

observationer en bild av elever som fick rätt stöd oavsett funktionsnedsättning. 

Noterbart gällande lärarnas kompetens är att endast två av respondenterna hade 

speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning, vilket generellt är 
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önskvärt i grundsärskolans verksamhet och från och med år 2028 kommer att vara 

ett krav (Skolverket, 2022). Mest betydelsefullt ansågs det ändå vara att all personal 

hade insikt i styrdokumenten, ämnets syfte och elevernas behov och intressen. Om 

samsyn saknas och viss personal antar ett kategoriskt perspektiv kan annars 

relationen mellan vuxna och elever påverkas negativt. Eleverna måste ges möjlighet 

att utveckla sin självständighet, samtidigt som de får rätt stöd. Relationer måste 

förstås och utvecklas för att göra utbildningen meningsfull (Hirsch, 2021). 

 

Social tillgänglighet 

Vid observationer av de äldre elevernas lektioner syntes lärarnas arbete med att 

skapa möjlighet för interaktion mellan eleverna och skapa gruppkänsla t. ex. när 

man gav tid för att “prata ihop laget” innan aktiviteten startade. Eleverna tog efter 

sina modellerande lärare och peppade kompisar både vid positiva och negativa 

händelser. Där stimulerades kamratrelationer såsom det beskrivs av Klang m. fl. 

(2019) och elevernas självkänsla fick möjlighet att stärkas. Uttrycket “welcoming 

peers” (Haegeles m. fl. 2018), en socialt positiv omgivning, stämmer väl överens 

med de grupplektioner vi sett. Samarbete mellan ämnes- och ämnesområdeselever 

skedde hos tre lärare som hade blandade grupper. Detta medförde att det var lättare 

för dem att skapa grupper för att ha lagspel och bollekar. Utifrån det sociokulturella 

perspektiv som ligger till grund för vår studies fokus på relationell pedagogik 

skapade eleverna därmed kunskap i samarbete med varandra och kunde vara 

varandras förebilder och inspiratörer. (Alexandersson, 2009). De elever som enligt 

intervjusvaren bjöds in till grundskolans verksamhet på idrottsdagar och 

aktivitetsdagar erbjöds samma möjlighet, om än mer sällan. Lärarnas 

relationsarbete för att hjälpa dessa elever att skapa, stimulera och upprätthålla 

relationer (Aspelin & Persson, 2011) torde försvåras av dessa oregelbundna och 

sällsynta tillfällen till sociala möten i jämförelse med dem som arbetar i samverkan 

en eller flera gånger per vecka. Lärare B med de yngre eleverna önskade samarbete 

med grundskolan i framtiden då de i nuläget inte hade något samarbete alls. Tid 
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ansågs vara den främsta framgångsfaktorn för att möjliggöra ökat samarbete mellan 

olika årskurser, inriktningar och skolformer. Tid för möten, planering och 

förberedelse. Denna formaliserade verksamhet för verkställande av den relationella 

pedagogikens ideal och mål som Aspelin och Persson (2011) kallar en pedagogisk 

rörelse, tenderar enligt vår erfarenhet alltid anses få för lite utrymme i skolans värld. 

Emellertid framgår det ju inte om mer mötestid verkligen hade höjt graden och 

kvalitén på samarbetet. Alla lärarna ansåg att gruppundervisning i motorik bidrar 

till utvecklingen av trygghet, tillhörighet och gemenskapskänsla, men lärarna hade 

olika upplevelser gällande lämpligt antal elever på lektionerna.   

 

Vikten av fysisk aktivitet för barn och ungdomar med 
intellektuell funktionsnedsättning 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning uppvisar en icke åldersadekvat 

grovmotorisk funktionsförmåga (Rintala & Loovis, 2013) och det är extra viktigt 

att börja med motorisk träning tidigt i livet för barn med Downs syndrom, eftersom 

dessa barn inte är lika självfungerande som andra barn och deras motoriska 

inlärning tar mer tid (Sollerhed & Hedov, 2021). Av våra resultat framgår att en av 

lärarna upplever att det är väldigt få elever i grundsärskolan som har 

idrottsaktiviteter på sin fritid och detta stämmer väl överens med det Pihlblad 

(2017) och Lobenius-Palmér m. fl. (2017) skriver om att unga med 

funktionsnedsättning idrottar och tränar betydligt mindre än andra i samma ålder. 

Läraren berättade också att det inte fungerade att gå till den vanliga 

fotbollsföreningen för eleverna med IF, vilket eventuellt kan bero på stora grupper, 

för höga krav på självständighet och otillräcklig tydlighet i strukturerna enligt vår 

erfarenhet. Kristén (intervjuad i Pihlblad, 2017) menar att man behöver tänka 

långsiktigt för att få fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning aktiva. Både 

i skolan och föreningsidrotten kan eleven börja i en mindre grupp för att sedan gå 

in i en större grupp. Inledningsvis kan det innebära att man behöver lägga ner 

mycket resurser som sedan kan trappas av, men om man gör saker snabbt och fel, 
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då har man tappat dessa barn som är mer utsatta på grund av funktionsnedsättningen 

(Pihlblad, 2017). Grundsärskolan är obligatorisk och läroplanen för grundsärskolan 

klargör att alla elever har samma rätt till utveckling av sina fysiska färdigheter där 

(Lgrsä11, 2018). Om det dessutom är så att det är platsen för elevernas 

huvudsakliga fysiska aktiviteters genomförande (Bailey, 2006) har skolan ett 

mycket stort ansvar för framtida hälsan hos unga med intellektuella 

funktionsnedsättningar. 
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Praktisk relevans och framtida forskning 

Vi anser att denna studies resultat har en pedagogisk relevans då det handlar om att 

ge en bild både av lärares upplevelser och våra faktiska observationer angående 

tillgänglighet i motorikundervisningen för elever med IF. Vår förhoppning är att 

resultatet av vår studie ska intressera lärare såväl inom grundskola som 

grundsärskola och ge idéer om hur de i sin roll kan minska nackdelarna av 

begränsande faktorer genom att inrikta sig på att förstärka de positiva genom ett 

relationellt förhållningssätt.   

Studien visar hur olika förutsättningar som ges vid skolor i olika kommuner. 

Därför borde den också kunna bidra till förståelse för behoven inom 

grundsärskolans ämnesområden på en övergripande nivå, till exempel för 

skolhuvudmän på kommunnivå. 

Verksamheten inom grundsärskolans ämnesområden, även de utöver 

motorik, är fortfarande ett relativt obeforskat ämne. Påminnelser om tillgänglighet 

för personer med mer eller mindre omfattande funktionsnedsättningar behövs såväl 

i grundsärskolan som skolvärlden i stort och samhället runtomkring. 

Mot bakgrund av våra resultat, där lärare anser att den fysiska tillgängligheten 

för motorikämnet är bristfällig i vissa avseenden vore det intressant att i framtiden 

studera hur lagar om tillgänglighet åtföljs i landets skolor, sporthallar och simhallar. 

Om bristande tillgänglighet fysiskt är orsaken till att färre unga med 

funktionsnedsättning idrottar, hur kan modern tillgänglighetsdesign utvecklas? Om 

den fysiska tillgängligheten skulle visa sig god vore det intressant att undersöka om 

det är pedagogisk kunskap eller social öppenhet som saknas för att alla ska kunna 

delta? Skolans verksamhet styrs av gemensamma grundläggande värderingar, men 

vilken värdegrund vilar föreningsidrotten på och vilka konkreta möjligheter till 

deltagande däri finns det för unga med IF i våra undersökta kommuner? 
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Bilaga 1 

Skriftlig intervju om ämnesområdet motorik 

 
 

● Vilken är din högsta utbildning avseende elever med IF (intellektuell 
funktionsnedsättning) och motorik? 
 

● Hur lång erfarenhet har du av arbete i grundsärskolans 
ämnesområden (träningsskolan)? 

 

Ur kursplanen: 
Undervisningen inom ämnesområdet motorik ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 
rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Den ska också bidra till 
att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. 
Undervisningen ska vara utformad så att alla elever kontinuerligt kan delta i aktiviteterna och ge 
dem förutsättningar att delta i andra rörelseaktiviteter i skolan. Eleverna ska få möta olika slags 
aktiviteter i varierande miljöer och sammanhang samt ges möjligheter att utveckla sin 
samarbetsförmåga och sin respekt för andra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter 
att utveckla förmågan att genomföra aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse. De ska ges 
förutsättningar att vistas utomhus och i naturen under olika årstider samt utveckla förståelse för 
värdet av friluftsliv. Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om hur 
rörelse påverkar den fysiska förmågan och hälsan. På så sätt får eleverna förutsättningar att 
utveckla goda levnadsvanor i syfte att kunna påverka sin hälsa genom livet. Vidare ska 
undervisningen ge eleverna möjligheter att använda ämnesområdets ord och begrepp för att 
kommunicera om aktiviteter, hälsa och levnadsvanor. Undervisningen ska också bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhet vid fysiska aktiviteter och kunskaper i att agera 
i nödsituationer. Undervisningen inom ämnesområdet motorik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla - förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och att förflytta sig i vatten, - 
förmåga att genomföra aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse under olika förhållanden, och - 
förmåga att reflektera över rörelse och hälsa samt att hantera risker och nödsituationer.  
 
 

● Vilka möjligheter anser du finns på din skola för 
träningsskoleelevernas fysiska tillgänglighet i ämnet? (Med fysisk 
tillgänglighet menar vi t ex tillgång till lokaler för de olika momenten, 
lokalers utformning, lämplig utrustning, redskap, godtagbart ljud/ljus/luft, 
hjälpmedel…) 
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● Vilka hinder/begränsningar ser du i den fysiska lärmiljön? 
 
 

● Vilka möjligheter anser du finns för den pedagogiska tillgängligheten 
i ämnet? (T ex din och andra vuxnas utbildning, kunskap om IF och 
eventuella tilläggsdiagnoser, rätt anpassad undervisning, relationen 
mellan dig och varje elev, relationen elev/andra vuxna) 
 

● Vilka hinder/begränsningar ser du pedagogiskt för 
träningsskoleeleverna? 

 

● Vilka möjligheter finns för den sociala tillgängligheten i ämnet? (T ex 
integrering av olika skolformer, gruppsammansättning, gruppstorlek, 
relationer elev/elev) 
 

● Vilka hinder eller begränsningar för social tillgänglighet upplever du? 
 
 

● Hur påverkar dessa faktorer ovan din motorikundervisning just nu 
under vt 2022? 

 
 
 
Tusen tack för att du tog dig tid att bidra till kunskapen om motorikundervisning! 
 
Mikaela och Sofie 
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Bilaga 2 

Observationsschema   

Gruppens storlek: Antal vuxna:  

   

Innehåll Observation Reflektion 

Vilka lärverktyg finns/   

används?   

Skapar positiv atmosfär   

(Trygg, stödjande lärmiljö)   

Uppmuntrar eleverna att   

delta   

Bemötande: lärare-elev   

   

Genomgång av uppgifter   

   

kommunikation lärare-elev   

   

kommunikation lärare-   

vuxna   

Vem   

driver kommunikationen?   

Anpassas undervisningen   

till eleverna i gruppen?   

Särskilt stöd till elever   
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Återkoppling: individuellt,   

grupp   

Ledarskap: Lyhörd, formell,   

informell, tydlig, tillåtande   

Fysisk arbetsmiljö: finns det   

trösklar, ramper, ljud-   

isolerande material   

Fysisk arbetsmiljö: Vilken   

typ av lokal   

Övrigt   
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Bilaga 3 

           

 

    

Fakulteten för lärarutbildning 

 

 

 

 

28/2 2022 

Missivbrev 
Vi heter Sofie Andersson och Mikaela Kosowski 

Bicevski och studerar vår sista termin på speciallärarprogrammet i Kristianstad. Vi 

kommer under vårterminen ta examen inom speciallärarprogrammet med inriktning 

utvecklingsstörning/ intellektuell funktionsnedsättning. 

Det självständiga examensarbetets syfte är att ta reda på hur du som undervisande lärare 

anser att lärmiljöns tillgänglighet är fysiskt, pedagogiskt och socialt och hur det påverkar 

motorikundervisningen. Vi kommer göra en skriftlig intervju med dig som undervisande 

lärare och kommer avidentifiera intervjun när vi sammanställer den. Vi kommer även 

observera en motoriklektion. Förutom oss kommer även vår handledare, bedömande 

lärare och examinator på Högskolan Kristianstad ha tillgång till det avidentifierade 

materialet. Dokumentationen av observationerna kommer skrivas ned i ett 

observationsschema. Under observationen kommer vi titta på lärmiljöns tillgänglighet 

utifrån de olika perspektiven som vi beskrivit ovan.  

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 
Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 
självständigt arbete under sin sista termin. I detta 
arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie 
med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit 
att engagera studenterna under utbildningens gång. 
Till studien samlas ofta material in vid olika 
verksamheter, i form av till exempel intervjuer, 
enkäter och observationer. Ansvarig för dina 
personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt 
EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 
kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som 
hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel 
rättade. Det självständiga arbetet motsvarar 15 
högskolepoäng. När detta har blivit godkänt 
publiceras det i databasen DIVA  
https://www.hkr.se/om-
hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri
ng/ 
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Det är frivilligt att delta i intervjuerna och observationerna och enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) kommer alla deltagare vara anonyma och skolan 

avidentifieras. Deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan utan några negativa 

konsekvenser. Materialet kommer enbart att användas för den här rapporten och 

eventuellt ett bokkapitel. Materialet kommer att förstöras när rapporten är examinerad 

och bokkapitlet tryckt. 

Etik i forskningen - Vetenskapsrådet (vr.se) 

 

Sofie Andersson och Mikaela Kosowski Bicevski 

 

Kontaktuppgifter:  

Sofie Andersson:  

XXXXXXXXXX 

Mikaela Kosowski Bicevski:  

XXXXXXXXXX 

 

Ansvarig lärare/handledare: 

Kerstin Ahlqvist 

XXXXXXXXXX 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 
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Samtyckesblankett 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 


