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Sammanfattning 
Denna studiens syfte är att beskriva och analysera om och på vilket sätt pedagoger i skolan använder 
motorikträning i syfte att främja elevernas inlärning. Studien har särskilt fokus på elever i behov av 
särskilt stöd. Ambitionen har varit att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det är en kvalitativ studie 
som bygger på en veckas observationer, samt på fem kvalitativa intervjuer. Av resultatet framkommer 
att motorikträning används regelbundet utifrån specifika syften i varje given situation, samt att syftet 
med en given träning är nära förbundet med hur pedagogerna uppfattar de enskilda elevernas 
svårigheter och möjligheter. Resultatet visar att pedagogerna på skolan använder rörelse både som ett 
direkt och ett indirekt redskap för att befästa kunskap och för att utveckla den motoriska och den 
kommunikativa förmågan, såväl som för att stärka elevernas självförtroende. Resultatet pekar på att 
idrotten är ett lågprioriterat område i specialpedagogiskt hänseende. Det visar även att 
förutsättningarna och metoderna vilka möjliggör praktiskt arbete med rörelse och motorikträning, 
utifrån de enskilda elevernas förutsättningar, var goda förutom i idrottsundervisningen. Av tidigare 
forskning framkommer att elever i behov av särskilt stöd ofta är de som har svårast med motorik, men 
också de som har mest att vinna på motorikträning. Resultatet identifierar och lyfter den problematik 
som vissa elever upplever kring idrott. Det är författarens förhoppning att studien, utifrån en breddad 
kunskapsbas, bidrar till en fördjupad diskussion om den problematik som vissa elever upplever i 
samband med idrott, samt att diskussionen leder till fortsatt skolutveckling. 
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1. Inledning 

Skoldebatten har de senaste decenniet ofta handlat om orsaker till de svenska elevernas sjunkande 
resultat i internationella kunskapsmätningar. Svenska elever har gått från att ligga över genomsnittet 
bland undersökta länder, till att ligga en bra bit under genomsnittet (Skolverket, 2001, 2013). 
Skolforskningen har under 2000-talet haft ett resultatfokus, där olika faktorers betydelse för elevernas 
resultat stått i centrum (Skolverket, 2009a). I sökandet efter framgångsfaktorer gällande skolresultat, 
har Hatties metaanalyser (2009) kommit att få stort inflytande på svensk skolutveckling. Här har 
Hatties kategorier kopplade till individen, hemmet, skolan och läraren/undervisningen, framstått som 
betydelsefulla (Skolverket, 2009a). 

Elevers fysiska och psykiska mående har dock glömts bort i den svenska debatten om elevernas 
sjunkande Pisaresultat, enligt Wästerlund (2015). Hon menar att hälsa och livsstil är avgörande för 
elevers förmåga att klara skolan.  Wästerlund anser att de svenska elever behöver arbeta mer med 
styrka, rörlighet och konditionsträning, för att öka syretillförsel till hjärnan, så att de orkar med 
skolarbetet. Wästerlunds åsikter skiljer sig dock från Hatties studie (2009), som visar att fysisk träning 
och avslappning bara har måttlig effekt på elevers studieresultat.   

Fysiska aktiviteters betydelse för elevers prestationer har dock aktualiseras efter det framgångsrika 
Bunkefloprojektet, som visat att daglig fysisk aktivitet kan öka antalet behöriga till gymnasiet med 8 % 
(Ericsson, 2015). Forskningen, som bygger på en studie av elever, vilka haft daglig motorisk träning 
genom hela grundskoletiden, visar att elevers prestationer ökar, både motoriskt och i skolans 
grundämnen. De kommuner som varit involverade i Bunkefloprojektet satsar efter studiens lovande 
resultat, på daglig idrott för alla kommunens elever. Detta för att öka elevernas hälsa och skolresultat, 
vilket på lång sikt väntas ge mångmiljonvinster för samhället (Ericsson, Hamren, Eggertz Forsmark, 
Harms-Ringdahl, Karlsson, Jansson, Eklöf, Gärdsell, Rafstedt-Johnsson & Söderberg, 2013, 20 
september).  

Flera styrdokumenten deklarerar vikten av fysiska aktiviteter. I de nationella målen för folkhälsan 
anges att fysisk aktivitet är en förutsättning för att kroppen ska må bra (SOU 2000:91). I läroplanen 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står att läsa, att skolans uppdrag är “...att sträva 
efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2011, s. 
9). I kursplanen för idrott och hälsa lyfts rörelsens betydelse i människors liv på följande vis:  

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande 
Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi 
blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en 
tillgång för både individen och samhället. (s. 40) 

Frågan är hur skolan lyckas med uppdraget att aktivera alla elever och grundlägga en hälsosam 
livsstil? Sverige har mindre schemalagd idrott än de flesta andra europeiska länder (Wahlgren, 2010, 
18 augusti) och forskning pekar på att svensk undervisning inte når samhällsmålet att engagera alla 
elever i fysiska aktiviteter (Åström, 2013).  

Elever i behov av särskilt stöd framstår som den grupp av elever som skolan har svårast att erbjuda 
daglig fysisk aktivitet. Detta då dessa elever i större utsträckning än andra elever upplever en 
problematik runt ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2009b). Samtidigt visar forskning att elever i 
behov av särskilt stöd är de elever som har mest att vinna på fysisk aktivitet och motorisk träning. 
Tidigare forskning och erfarenhet (Hirvikoski, 2013; McPhillips, Hepper & Mulhern, 2000) visar att 
elever med ESSENCE-problematik kan förbättra sin motorik, höja sitt självförtroende, höja sin sociala 
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förmåga och förbättra sina skolprestationer, med hjälp av en väl fungerande motorikträning 
(ESSENCE står för early symptomatic syndromes eliciting neurodevelopmental clinical examinations). 
Här finns således ett dilemma. Detta då de elever som upplever en problematik runt ämnet idrott och 
hälsa, och som skolan har svårt att möta i ordinarie undervisning, är samma elever som har mest att 
vinna på fysiska aktiviteter och motorisk träning. 

Skolan har ett ansvar att leda och stimulera eleverna så att de utvecklas så långt som möjligt utifrån 
sina förutsättningar, enligt utbildningens mål (SFS 2010:800). Detta innebär en skyldighet att 
uppväga skillnader i barn och elevers förutsättningar, för att de ska kunna tillgodogöra sig sin 
utbildning (SFS 2010:800), vilket även gäller de fysiska aktiviteterna. Statens folkhälsoinstitut (2008) 
menar att samhället har ett särskilt ansvar för att personer med någon form av funktionsnedsättning 
får röra på sig under egna villkor, då de rör sig mindre och har högre sjuklighet än andra.  

Kunskap och förståelse för hur pedagoger använder motorikträning i syfte att främja elevernas 
inlärning kan bidra till vidare utveckling och diskussion, om hur skolan kan möta den problematik 
som många elever känner runt fysiska aktiviteter. Förhoppningsvis kan denna studie även bidra till att 
höja kunskaperna om motoriskträningens betydelse för elever i behov av särskilt stöd. Detta så att de 
kan nå så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål. Studies intention är att väcka vidare 
diskussion i frågan, vilket kan leda till vidare skolutveckling. Dessa intentioner leder vidare till syftet 
med denna uppsats. 

1.1 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera om och på vilket sätt pedagoger i skolan 
använder motorikträning i syfte att främja elevernas inlärning. Den forskningsfråga som använts är: 

-   Hur arbetar pedagoger med motorikträning? 

Studien avgränsas av att den har särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik redogörs för de teoretiska perspektiv, centrala begrepp, litteratur och tidigare 
forskning som utgör de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen.  

2.1 Teoretiska perspektiv 
Alla barn är berättigade till utbildning enligt de demokratiska rättigheterna (se exempelvis Skolverket, 
2011; Svenska Unescorådet, 2006), vilket också idealet om en skola för alla talar för. Begreppet “En 
skola för alla” kan tolkas olika, men den bärande tanken är att alla barn skall bli delaktiga i skolans 
verksamhet (Nilholm, 2003).  

FN:s konventioner om rättigheter för elever med funktionsnedsättning utgår ifrån ett 
miljörelativt/relationellt perspektiv, där de svårigheter som uppstår ses som en obalans mellan elevens 
förutsättningar och behov, och omgivningens utformning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
2013). Enligt Skolinspektionen (2009:6) står Sverige officiellt bakom att skolproblem skall betraktas 
som kontextuella och inte individuella. Då människors olikheter ses som en demokratisk rättighet, kan 
kategorisering ses som överflödig (Jerlinder, 2010). Med kategorisering finns en risk att elever 
särskiljs och utpekas, vilket kan få negativa konsekvenser för elever (se exempelvis Skrtic, 1995; Haug 
1998).  

Skolans uppdrag är att så långt som möjligt ge stöd och kompensera förutsättningarna för de elever 
som inte bedöms nå målen, i enlighet med skollagen (SFS 2010:800). Ett dilemma uppstår dock då en 
förutsättning för att kunna kompensera konsekvenserna av elevers funktionsnedsättning bygger på 
kommunikation av kategorier. Skolhuvudmän behöver kunskap om de pedagogiska konsekvenserna 
en elev kan hamna i på grund av funktionsnedsättning, så att resurser, anpassningar och särskilt stöd 
vid behov kan sättas in (Skolverket, 2007). Det är pedagogens uppgift att anpassa undervisningen efter 
varje elevs förutsättningar och behov med “utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 8). För att pedagogen ska kunna individualisera och ge en 
rättvis undervisning som är anpassad efter den enskildes behov finns därför ett behov att identifiera 
och kategorisera. 

Kunskap om hur funktionsnedsättningar påverkar lärandet finns inte alltid hos pedagogerna enligt 
skolinspektionens granskning (2009). Nilholm (2007) pekar på den specialpedagogiska dikotomin 
mellan att eleverna ska kompenseras utifrån sina tillkortakommanden, enligt det kompensatoriska 
perspektivet, och att miljön ska förändras för att anpassas till barns olikheter, enligt det kritiska 
perspektivet. Han menar att diskussionen om utformning av elevers skolmiljö ofta saknar relation till 
den pedagogiska diskussionen om skolans organisation i relation till barn i behov av särskilt stöd. 
Nilholm (2007) bemöter problemet genom att presentera ett alternativt specialpedagogiskt perspektiv, 
dilemmaperspektivet, vilket är en utveckling av Dayson och Millwards kritik av det kritiska 
perspektivet (Nilholm, 2007). I Nilholms dilemmaperspektiv betonas att flera perspektiv på elevers 
lärande och elevers skolsituation bör beaktas, utifrån speciella sociokulturella förhållanden. Det finns 
inte någon klar lösning utan pedagogerna måste förhålla sig utifrån rådande situation. 

Dilemmaperspektivet ligger nära det sociokulturella perspektivet, då alla dilemman tar gestalt i 
konkreta kontexter (Nilholm, 2007). Säljö (2000) menar att mänskliga handlingar, kommunikation 
och tänkande är situerade i sociala praktiker. Kopplingen mellan mänskliga handlingar och 
sammanhanget är utgångspunkten för det sociokulturella perspektivet. En handling ingår i, skapar och 
återskapar en kontext. Kultur är ett centralt begrepp i Säljös beskrivning av det sociokulturella 
perspektivet. Han menar att kulturen utgörs av de värderingar, kunskaper och resurser, som kommer 
genom interaktion med  en omvärld. Kultur betraktas som både imateriell och materiell, och 
utvecklingen av kunskaper och idéer interagerar med utvecklingen av materiella resurser (Säljö, 
2000).  
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Forskaren enligt dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007), ställer sig kritiskt undersökande till hur 
befintliga modeller fungerar, men är solidarisk med aktörerna som undersöks. Forskningen bör även 
ta sin “utgångspunkt i de personer som specialpedagogik är till för, dvs. funktionshindrade barn och 
andra elever i behov av särskilt stöd” (Nilholm, 2007, s. 86). Min intention i denna studie har varit att 
anta rollen som forskare, utifrån Nilholms beskrivning av forskaren enligt dilemmaperspektivet.  

2.2 Centrala begrepp 
I detta avsnitt ges en begreppsförklaring till de centrala begrepp som används i analysen av arbetet. 

2.2.1 Motorisk träning  
Begreppet motorisk träning innefattar i denna text både en direkt form av genomtänkta motoriska 
övningar, och fysiska aktiviteter som indirekt är en form av motorisk träning. I texten ses både ordet 
rörelse och fysiska aktiviteter som en former av motorisk träning.  

2.2.2 Inkludering 
Efter att ha sammanställt forskning och analyserat vad begreppet inkludering kan innebära ger 
Nilholm och Göransson (2014) följande definition av begreppet.  

”Inkludering innebär att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett deras individuella 
egenskaper och att inga segregerande lösningar skapas för olika kategorier av elever (utöver 
sådana som rör spatialitet, boende, och temporalitet, ålder). I ett inkluderande system finns 
gemenskap på olika nivåer i systemet och olikhet ses som en tillgång. Samarbete och 
gemensam problemlösning är betydelsefulla aspekter av en sådan gemenskap och 
demokratiska processer är centrala. Alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga. 
Pedagogisk delaktighet innebär både en delaktighet i en lärandegemenskap och rätten att 
utvecklas så långt som möjligt utifrån ens egna förutsättningar.”(s. 33)  

I detta arbete är ambitionen att ge begreppet ovanstående innebörd, men det framkommer i resultatet 
att begreppet inkludering i samband med idrottslektionerna används i en vad Nilholm och Göransson 
skulle kalla en placeringsorienterad definition. Min uppfattning är dock att pedagogernas föresats 
angående inkludering är densamma som Nilholms och Göranssons (2014) definition.  

2.2.3 ESSENCE-problematik 
Gillberg (2014) använder begreppet ESSENCE (early symptomatic syndromes eliciting 
neurodevelopmental clinical examinations), som samlingsterm för tidigt debuterande 
utvecklingsneurologiska problem som sällan förekommer isolerade. Med ESSENCE-problematik 
åsyftas således den komplexa problembild, som kan finnas runt personer med tidigt debuterande 
utvecklingsneurologiska problem.   

2.2.4 Funktionsnedsättning och funktionshinder 
Funktionsnedsättning definieras enligt Socialstyrelsen (2007) som en personlig egenskap, i vilken 
personen har ”en nedsättning av den fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågan”. 
Funktionshinder definieras som ”de begränsningar som funktionsnedsättningen innebär för en person 
i relation till omgivningen”, vilket innebär att omgivningens brister innebär att en person med 
funktionsnedsättning möter funktionshinder (Socialstyrelsen, 2007). I detta arbete försöker jag 
använda socialstyrelsens begreppsdefinitioner. 

2.3 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
Under denna rubrik ges en kort överblick över litteratur och tidigare forskning och som har relevans 
för hur pedagoger i skolan använder motorikträning i syfte att främja elevernas inlärning, med särskilt 
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fokus på elever i behov av särskilt stöd. Först ges en beskrivning av psykomotorik. Sedan behandlas 
den motoriska träningens betydelse för elevers utveckling och inlärning. Efter det presenteras de 
samband som kan ses mellan motoriksvårigheter och inlärningssvårigheter och varför fysiska 
aktiviteter är extra viktiga för personer med funktionsnedsättning. Detta leder vidare till ett avsnitt om 
inkludering av elever med behov av särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa. Avslutningsvis presenteras 
Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) modell för att ett delaktigt arbetssätt i skolan. 

2.3.1 Psykomotorik 
“Rörelse utgör basen av en harmonisk personlighetsutveckling. Den är ett grundfenomen i det 
mänskliga livet - en förutsättning för en sund kroppsutveckling men också för den emotionella, 
kognitiva och sociala uppbyggnaden av erfarenhets- och handlingsstrategier” (Kiphard citerad i 
Stenberg, 2007, s 12). Kiphard är förgrundsgestalt i utvecklingen av psykomotorik som ett 
ämnesområde. Sedan 1960-talet har psykomotorik varit ett ämne för forskning och utveckling i 
Tyskland och Frankrike (Stenberg, 2007). Även om idéerna om psykomotorik inte haft så stor svensk 
spridning finns pedagoger som inspirerats att arbeta med psykomotorik under svenska förhållanden, 
vilket Stenberg är ett exempel på. Enligt Stenberg (2007) används begreppet psykomotorik på flera 
sätt. Det är ett vetenskapligt ämnesområde, det används för pedagogisk teori och ibland även som 
namn på specialundervisning i ämnet. Psykomotorik består av två fackområden, psyke (själ) och 
motorik (kroppsrörelse och kroppskontroll). Det psykomotoriska tankesättet präglas av en helhetssyn 
på människan, i vilken kropp och själ samverkar. En persons egenskaper kommer av de psykiska och 
fysiska funktionerna och samspelet mellan dessa båda. Stenberg (2007) beskriver psykomotorisk 
specialpedagogik, som en form av specialundervisning av elever som är i behov av särskilt särskilt 
stöd, som främst kommer av motoriska svårigheter. Hon beskriver sin undervisning som “…lekfull 
rörelseträning där ”hela” barnet engageras på barnets egna villkor”(s. 10). 

2.3.2 Den motoriska träningens betydelse för elevers utveckling och inlärning 
Ett flertal forskningsstudier visar att fysiska aktiviteter och motorisk träning gynnar elevers utveckling 
och inlärning (se exempelvis Beierot, 2011; Smith, 2015; Wolmesjö & Andersson, 2002), samtidigt 
som Hatties (2009) sammanställning av tidigare forskning inte visar på några framträdande positiva 
effekter.  

Bunkefloprojektet visar att daglig idrottsundervisning med medveten motorisk träning förbättrar 
elevers motorik och skolprestationer (Ericsson, 2015). Bunkefloprojektet genomfördes som en 
jämförande studie, där en interventionsgrupp med 161 elever fick ha genomtänkt motorisk träning 
varje dag, medan en kontrollgrupp med 102 elever hade normal idrottsundervisning. Projektet löpte 
under en period av nio år, från det att eleverna började i första klass tills dess att de gick ut 
grundskolan i årskurs nio. Resultatet visar att interventionsgruppen hade en väsentligt bättre motorik 
än kontrollgruppen. Eleverna som hade daglig motorisk träning hade även högre betyg i svenska, 
engelska och matematik än kontrollgruppen. Resultaten var tydligast bland pojkarna (Ericsson, 2015). 
Studien utgick från ett neuropsykologiskt förklaringsperspektiv, där motorisk träning antogs 
förändra/utveckla vissa delar av hjärnan och stimulera hjärnans blodgenomströmning, formbarhet 
och vakenhet. De delar av hjärnan som används vid motorisk träning är desamma som används vid 
problemlösning och kognitiv inlärning, vilket antas vara anledningen till att motorisk träning ger ökad 
koncentrationsförmåga och förbättrade kognitiva förmågor (Ericsson & Karlsson, 2014). McPhillips, 
Heppers och Mulherns (2000) studie indikerar också att medveten motorisk träning av 
rörelsemönster har positiva effekter för elevernas skolresultat. De har studerat hur motorisk träning 
påverkar läsförmågan hos lässvaga elever. I en annan studie har forskare kunnat visa att fysiska 
aktiviteter före skolan gynnar både elevers motoriska och elevers sociala- och kognitiva förmågor 
(Smith, 2015).  

Hatties (2009) sammanställning av tidigare forskning från 1950- till 1970-talet pekar på negativa 
studieresultaten av motorikträning. Forskningen visar dock att motorikträningen hade positiva 
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effekter på elevers grov och finmotorik, samt att fysisk träning har positiv inverkan på koncentration, 
minne och klassrumsbeteende. Hattie menar att fysisk aktivitet åtminstone inte försämrar elevers 
resultat. 

2.3.3 Samband mellan motoriksvårigheter och inlärningssvårigheter  
Gillberg (2014) menar att det finns en ESSENCE-problematik hos 10 procent av alla skolbarn och att 
det ofta föreligger ett samband mellan elever med motoriksvårigheter och elever i behov av särskilt 
stöd. Han pekar på att ungefär fem procent av alla barn i åldern 6-7 år har problem med fin och 
grovmotorik. Då dessa barn inte klarar av samma motoriska saker som sina jämnåriga kan detta 
utgöra ett funktionshinder i vardagen. Det tar exempelvis längre tid för dessa barn att automatisera 
motoriska färdigheter, så som att sitta på en stol, cykla och simma, vilket ökar risken för utanförskap, 
dåligt självförtroende och depression. Vidare hävdar Gillberg att nästan alla barn med asperger och 
hälften av alla barn med attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), även har en motorisk 
koordinationsstörning. Även annan forskning pekar på att fin- och grovmotoriksvårigheter är vanligt 
förekommande hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) (Bejerot, 2011; 
Fägerblad, 2011; Gerland, 1996; Lindblad, 2013). Gillberg (2014) menar att det behövs mer kunskap 
om dessa samband och om hur olika funktionsnedsättningar kommer till uttryck i olika åldrar. 

Forskning visar att elevers grundmotorik inverkar både på kognitiv och fysisk utveckling och att den 
även har betydelse för den sociala förmågan och självförtroende (Beierot 2011; Wolmesjö & 
Andersson, 2002). I Stukáts (2000) forskningsöversikt om kunskapsutvecklingen för elever med 
rörelsehinder framkommer att gruppen är heterogen, samt att det finns en komplexitet runt lärande 
och rörelsehinder. Det kan vara otydligt huruvida inlärningssvårigheter är en följd av ett rörelsehinder 
eller om svårigheterna är en följd av att skador i det centrala nervsystemet ibland även påverkar andra 
kognitiva förmågor. Den fysiska funktionsförmågan behöver inte vara ett hinder för inlärning, men 
kan försvåra arbetet med kunskapsinhämtning, vilket i sin tur kan inverka på inlärningen (Stukát, 
2000).  

Skolverkets studie (2001) visar på att knappt hälften av elever med NPF nådde målen i årskurs nio. 
Skolpersonal upplever ofta att dessa elever har svårigheter att nå målen, då de kan ligga efter sina 
jämnåriga kamrater både kunskaps- och utvecklingsmässigt (Skolverket, 2009b).  

2.3.4 Vikten av fysisk träning för personer med funktionsnedsättning 
Det finns lite tidigare forskning om hur fysisk aktivitet påverkar personer med fysiska och psykiska 
funktionshinder (Rimmer, Braddock och Pitetti, 1996). Viss forskning finns dock som indikerar 
positiva effekter av fysiska aktiviteter. Ericsson och Karlsson (2014) menar exempelvis att extra 
motorikträning, till elever som bedöms behöva det, kan förbättra både elevernas motorik och övriga 
skolprestationer.  

Hannaford (1997) visar i en studie med 19 specialelever att genomtänkta motoriska övningar gav 
eleverna oväntat goda resultat i svenska och matematik. Eleverna förbättrade även sin 
koncentrationsförmåga och sitt självförtroende. Hannaford arbetade med motoriska övningar som 
stärker muskulatur, koordination, balans och aktiverar delar av hjärnan som gynnar inlärning. 

Alla människor mår bra av fysisk träning, men träning är extra viktig för personer med NPF, enligt 
Tatja Hirvikoski (Centrum för idrottsforskning, 2013). Hirvikoski menar att träning kan lindra deras 
problematik och höja deras livskvalitet. Liknande resultat framkommer i en studie av personer med 
cerebral pares (Groff, Lundberg & Zabriskie, 2009). En grupp som har rörelsehinder och försenad 
motorisk utveckling (Hjärnfonden, 2015). Personer med cerebral pares höjer sin livskvalitet och hälsa 
väsentligt genom att delta i anpassningsbar idrott (Groff, Lundberg & Zabriskie, 2009).  
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2.3.5 Att inkludera elever med behov av särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa 
Det finns en problematik runt inkludering av vissa elever med behov av särskilt stöd i ämnet idrott och 
hälsa (se exempelvis Fägerblad, 2011; Jerlinder, 2010; Skolverket, 2009b). Jerlinder (2010) menar 
dock att elever med en funktionsnedsättning blir socialt erkända som individer om de ges möjlighet att 
delta i skolans idrottsundervisning, men att det krävs resurser för att överbrygga strukturella problem, 
så att ett deltagande kan bli möjligt.  

Enligt Fägerblad (2011) upplever elever med autismspektrumtillstånd (AST) ofta att idrott och slöjd är 
påfrestande, då ljudnivån ofta är hög och det krävs motoriska färdigheter. Folk i rörelse och trängsel 
kan vara jobbigt för elever med taktil känslighet. Då miljön är fylld av sinnesintryck och med krav på 
förmågor som ett barn med AST har svårt att klara, är risken stor att dessa barn inte orkar med. Det 
kan leda till ett lågt självförtroende, vilket kan påverka barnets framtida möjligheter (Fägerblad, 2011).  

Skolverkets undersökning (2009b) visar att det är viktigt att ta hänsyn till att elever med asperger 
tycker att idrottsämnet och de estetiska ämnena är påfrestande, varför man kanske inte ska kräva att 
de ska inkluderas just i dessa ämnen. Fägerblad menar att man i okunskap ofta försöker inkludera 
elever med AST i praktiska ämnen, även om elever med perceptionskänslighet upplever dessa miljöer 
som svåra och stressframkallande. Åström (2013) menar att låg motivation ofta medför ångest hos 
elever och att elevers upplevda kompetens har stark koppling till elevers motivation.  

Då elever med AST har väldigt individuella styrkor och svårigheter är det svårt att dra några generella 
slutsatser, om när och hur dessa elever skall inkluderas på bästa sätt. Elevernas varierande behov är 
enligt Skolverket (2009b) orsak till varför organisationen runt elever med aspergers ser så olika ut. 
Fägerblad (2011) menar att inkludering inte behöver innebära antingen eller, samt att det är viktigt att 
detta ständigt omprövas, om målet är att eleverna skall bli delaktiga i samhälls- och arbetslivet. Även 
Liljeroth och Pettersson (2011) lyfter fram att förutsättningarna för inkludering förändras med tiden, 
för elever med AST, vilket medför att nya lösningar hela tiden måste prövas. De menar vidare att man 
måste anpassa undervisningen med flexibla grupper. Arbete i helgrupp, liten grupp eller individuellt 
måste få variera utifrån typen av undervisning. Gillberg (2014) pekar på att storgruppsgymnastik inte 
alltid är rätt väg att gå för elever med motorisk koordinationsstörning, då denna typ av aktivitet kan 
leda till ”känslor av skam, vrede och dumhet”, vilket kan upplevas som mobbing. Han ser dock 
möjligheter att förbättra motoriken genom annan slags träning. Bejerot (2011) lyfter fram att de 
motoriska färdigheterna ofta förbises i olika behandlingsprogram och psykiatrisk forskning. 

Forskning visar att inkluderande undervisning är både utmanande och komplicerad, då det är svårt att 
hålla majoriteten av eleverna aktiva och positiva samtidigt som hänsyn skall tas till enskilda elevers 
behov (Åström, 2013). Fägerblad (2011) menar att elever kan ges möjlighet att uppnå skolans 
kunskapsmål om dom får rätt stöd. 

Både Åström (2013) och Jerlinder (2010) lyfter lärarens betydelse för elevernas möjligheter att lyckas i 
idrotten och för inkluderande undervisning. Åström menar att lärarnas undervisningsstrategier är 
avgörande för om undervisningen i idrott blir inkluderade. Han pekar på att lärare har olika 
inkluderande strategier, men att det är oklart i vilken utsträckning lärarna använder sig av dessa. 
Åström tar upp följande strategier; samarbetsmetoder, aktivt arbete med förebilder, 
beteendeöverföring, strategisk gruppindelning, anpassning av regler, att låta eleverna få prova olika 
sorters idrott i syfte att hjälpa eleverna att hitta “sin idrott”.  

De tävlingsinriktade eleverna och lärarna styr till stor del utformningen av idrotten idag, på bekostnad 
av en minoritet av elever, vilkas behov blir åsidosatta (Åström, 2013; Jerlinder, 2010). Åström menar 
att undervisningen i högre grad måste planeras och utformas efter de elever som rör sig minst. Han 
menar även att dessa elever behöver uppmuntras i högre grad. Vissa elever behöver även mer stöd och 
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kunskap för att utveckla de strategier som behövs för att förstå de olika övningarna, och för att de inte 
skall känna sig osäkra.  

Idrottslärarna har otillräckligt med kompetens om hur elevers funktionsnedsättningar kan påverka 
inlärning. Jerlinder (2010) pekar på ett samband mellan idrottslärares kunskaper om hur de skall 
möta elever i behov av särskilt stöd eller med funktionsnedsättningar, och deras förmåga att inkludera 
eleverna i undervisningen. Jerlinder menar att utbildning och kunskap om anpassad 
idrottsundervisning utgör en framgångsfaktor för inkluderande undervisning. Hon slår fast att en 
majoritet av idrottslärarna inte känner sig tillräckligt väl förberedda att möta elever i behov av särskilt 
stöd eller med funktionsnedsättningar. Hon menar även att idrottslärarna, under sin utbildning, inte 
tränats i ett inkluderande pedagogiskt perspektiv. Skolinspektionen(2009) pekar på att lärare som 
undervisar i idrott och hälsa sällan får riktad fortbildning om hur funktionsnedsättningar kan påverka 
inlärning. Jerlinders (2010) föreslår att blivande pedagoger ska ges undervisning om elevers mångfald, 
samt om inkluderande idrottsundervisning. Jerlinder pekar även på behovet av kollegialt lärande i 
frågan.  

Svenska pedagoger är positiva till inkludering av elever med funktionsnedsättningar (Jerlinder, 2010). 
Den positiva attityden är en framgångsfaktor för inkluderande undervisning. Trots de svenska 
pedagogernas positiva inställning till inkludering, upplever de svårigheter med förverkliga inkludering 
i praktiken. Jerlinders forskning visar att idrottslärare inte är eniga i frågan om inkluderande 
idrottsundervisning är den bästa undervisningsformen för elever i behov av särskilt stöd eller elever 
som har en funktionsnedsättning. 

2.3.6 Delaktighet- ett arbetssätt i skolan 
Många skolor står i teorin bakom ett relationellt perspektiv, men utgår trots det i verkligheten ofta 
från det kategoriska perspektivet, då de fokuserar mer på elevers brister och mindre på samspelet med 
miljön (Skolinspektionen, 2009:6). Med bakgrund av detta har Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) (2013) utformat en systematisk modell för att kunna undersöka tillgängligheten för elever 
under en skoldag. Modellen har en ambition att se delaktighet kontextuellt, att se individen i 
aktiviteten och eleven i skolmiljön. Med hjälp av denna modell vill man komma ifrån att fokus hamnar 
endast på ett individuellt plan, utan att för den delen bara fokusera på miljön. Om fokus endast ligger 
på miljön riskerar förklaringsmodellen att inte bli tillräckligt differentierad.  

Likt Nilholms dilemmaperspektiv (2007), visar myndigheten här på komplexiteten i skolproblem. 
SPSM (2013) lyfter en kulturdimension, där förutsättningarna, förväntningar och förhållningssätt ser 
olika ut beroende av sammanhanget. Tre kulturer lyfts här fram; Undervisningskulturen, i vilken 
läraren styr aktiviteter och ansvar för långsiktigt lärande och utveckling; Omsorgskulturen, i vilken 
omsorg, trygghet och omvårdnad ges och tas emot; Kamratkulturen, i vilken barnens relationer styr 
utan krav på nytta. En elevs delaktighet i en aktivitet antas bero på ett samspel mellan miljö och 
individuella förutsättningar, där de förhållningssätt som finns är viktiga. I myndighetens modell ges 
klarhet åt begreppet delaktighet, genom att belysa aspekterna; tillgänglighet, samhandling, 
engagemang, autonomi och erkännande. Genom att kombinera kulturdimensionen med en elevs 
delaktighet i en aktivitet, enligt ovan nämnda aspekter, kan delaktighetsfaktorer och barriärer 
upptäckas och synliggöras i ett vardagssammanhang (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013). 
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3. Metod 

Denna fallstudie försöker beskriva och analysera om och på vilket sätt pedagoger i skolan använder 
motorikträning i syfte att främja elevernas inlärning utifrån en etnografisk ansats. En etnografisk 
ansats är ett försök i att förstå och beskriva människors upplevelser och tankar kring ett fenomen i 
människans omvärld (Kullberg, 2014). Människorna i detta fall är de fem verksamma pedagogerna 
och gruppen av elever som observeras. Motorikträning, samt dess betydelse för inlärning utgör här 
fenomenet. Forskaren studerar endast ett fåtal miljöer/praktiker och intar ett flexibelt och direkt 
förhållande till fenomenet och till människorna i studien (Kullberg, 2014).  

Studien bygger på observationer och kvalitativa forskningsintervjuer och är därmed av kvalitativ 
natur. Studien kan även sägas vara explorativ, då den försöker vidga forskarens perspektiv om 
fenomenet i den faktiska praktiken, samt om de samband som råder där (Kvale, 1997). I fråga om 
motorikträningens betydelse för inlärningsprocessen kan de narrativ som utgör delar av resultatet, till 
vis del betraktas som impressionistiska. Detta då intervjuerna till viss del utgör en metakognitiv 
reflektion, i vilken man förnimmer en lärprocess. Där jag tolkar att informanternas (vem) berättelser 
och deras erfarenheter/kunskap (det som vets), uppmärksammar vetandet, i enlighet med van 
Mananen (citerad i Kvale, 1997).  

För att analysera och beskriva hur pedagoger arbetar med motorikträning har metodologisk 
triangulering använts. Detta i ett försök att öka studiens tillförlitlighet och ge ett nyanserat underlag 
för förståelse (Stake, 1995; Kullberg, 2014). Detta är det största argumentet för att flera metoder 
använts, vilket enligt  Rienecker (2014) ska framkomma av studien. Datainsamlingen har bestått av 
deltagande observationer, formella och informella intervjuer, samt studier av skolans 
kvalitetsgranskning.  

3.1 Urval 
För att kunna beskriva och analysera om och på vilket sätt pedagoger i skolan använder 
motorikträning i syfte att främja elevernas inlärning, med särskilt fokus på elever med speciella behov, 
har urvalet krävt att fallstudien studerar en skola som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Valet 
av skola kan därför sägas vara målinriktat och teoretiskt. Valet var även praktiskt, då kontakt fanns 
med rektorn för skolan. Det kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2007). Rektorn var 
den som föreslog vilken klass på skolan som kunde vara lämplig för observationer, samt vilka 
pedagoger som kunde kontaktas. Hänsyn togs då till balansen och atmosfären i barngrupperna, så den 
grupp som valdes inte skulle störas allt för mycket av min närvaro. Informanterna var; klassläraren i 
den observerade gruppen; ansvarige idrottspedagog för de yngre eleverna, tillika kommunikationsstöd 
för de äldre eleverna under deras idrottslektioner; idrottsläraren för de äldre eleverna; skolans 
specialpedagog; skolans rektor. De äldre elevernas idrottslärare har jag tagit kontakt med i ett senare 
skede, då hen arbetar för värdskolan. I de informella intervjuerna medverkade även den pedagog som 
hjälpte till med teckenstöd i klassen, samt en annan pedagog, som arbetar med de yngre åldrarna. 

3.1.2 Kontextbakgrund 
Fallstudien genomfördes på en specialskola för elever med språkstörning. En klass med sex elever 
följdes under en veckas tid under höstterminen 2015. Skolan har ca 40 elever från årskurs 1-9, och 
erbjuder eleverna möjlighet att gå ett extra förstärkningsår. Skolan samarbetar med, och har vissa 
lektioner tillsammans med en värdskola, som finns under samma tak. I ämnet idrott och hälsa 
integreras specialskolans eleverna med värdskolans elever, från och med årskurs fyra.  
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3.2 Genomförande   
Fem kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts, för att komma nära pedagogernas tankar och 
upplevelser av förändringsarbetet. Kvalitativa intervjuer ger den intervjuade möjlighet att med egna 
ord svara på intervjuarens frågor. I ett explorativt syfte följer intervjuaren upp svaren med följdfrågor 
och uppmanar informanten att utveckla sina svar för att hitta nya infallsvinklar (Bryman,  2011; Kvale, 
1997). Intervjuerna genomfördes med tanke på både det tematiska och det dynamiska perspektivet 
(Kvale, 1997). Det tematiska perspektivet användes för att få relevanta svar för studien. En 
intervjuguide med frågeställningar (se bilaga 1) nyttjades i halvstrukturerade intervjuer, där ordningen 
på frågorna styrdes av de svar informanterna gav och den form samtalen tog. Det dynamiska 
perspektivet användes för att skapa ett gott samspel under intervjuerna. Ett aktivt lyssnande var min 
ambition i samtalen, då aktivt lyssnande enligt Tedegård (2010) och Eagan (2012) är viktigt för att 
svarandens budskap skall komma fram.  

Pedagogerna intervjuades var för sig. Samtalen tog mellan 30-60 minuter. De spelades in. Under en 
veckas tid gjordes observationer i klassen under lektionstid, rast och idrottslektion. Under lektioner i 
klassrummet och under raster har ett fullständigt deltagande antagits, och fältanteckningar har förts i 
anslutning till avslutad skoldag.  

Observatören har deltagit och hjälpt till under skoldagen, dock helt utan planeringsansvar. Under 
lektioner i idrott och hälsa har ett förhållande av forskare-deltagare antagits, då observationer 
genomfördes utan ett hundraprocentigt engagemang i situationen, i enlighet med Brymans (2011) 
definitioner av en observatörs olika roller. Under lektionerna i idrott och hälsa genomfördes 
fältanteckningar löpande. Dokumentstudier av skolans kvalitetsgranskning har genomförts.  

Innan fallstudien gjordes två intervjuer och tre dagars observationer på två andra jämförbara skolor. 
Detta material var från början också tänkt att vara en del av studien, men då mängden material blev 
för stor beslutades att fokusera på en skola och betrakta studien som en fallstudie. De första 
observationerna och intervjuerna kom ändå till nytta genom att jag fick en förförståelse på området, 
samt att jag fick tillfälle att träna på både observation, fältanteckningar och intervjuteknik. 
Intervjuerna kan också ses som en pilotstudie då jag efter dessa kunde stryka vissa frågor och 
förtydliga andra. 

3.3 Bearbetning av data 
Jag transkriberade och tidsmarkerade själv inspelningarna av intervjuerna i nära anslutning till 
samtalen. De transkriberade utskrifterna genomlästes och färgmarkerades sedan utifrån om de 
svarade på de första forskningsfrågorna jag ställt upp. Som en del i analysen och för att lättare kunna 
få en överblick över materialet gjordes meningskoncentreringar. Efter ytterligare genomläsning 
framträdde likheter, skillnader och mönster i materialet.  

Då resultaten visade att två av de tidigare forskningsfrågorna egentligen gick in under den första 
forskningsfrågan, beslutade jag att frångå de ursprungliga forskningsfrågorna. I stället har jag utgått 
ifrån en forskningsfråga och sorterat materialet efter de mönster som framkommit av resultatet på den 
övergripande forskningsfrågan. Detta har inneburit att jag har fått gå tillbaks i materialet för att se så 
att jag inte missat något utifrån det nya perspektivet. Till viss del gjordes den första analysen därför 
om. Även under skrivandet har nya tankar fötts, som resulterat i omstruktureringar av resultaten.  

Jag har haft ljudfilerna nära tillhands, så att jag har kunnat gå tillbaka och lyssna igenom de partier 
där jag varit osäker på, gällande tolkning av materialet. Det har även gett en närhet till materialet. De 
anteckningar och noteringar som gjorts under observationstiden genomarbetades på samma sätt som 
de utskrivna transkriptionerna.  
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Att studiens råmaterial kategoriseras är en form av dataanalys (Kvale, 1997). Efter analys av data från 
intervjuer och observationsanteckningar har resultatet sammanställts och redovisas i rapportens 
resultatdel. Ett rikt antal citat har används för att förmedla budskap och konkretisera 
resultatredovisningen. De utgör en kommunikation mellan verkligheten och läsaren för att öka 
genomskinligheten i materialet.  

Viss redigering i citaten har gjorts för att göra texten mer lättläst. Detta har dock gjorts med 
försiktighet. Exempelvis har ord som upprepats flera gånger i rad tagits bort om det inte haft betydelse 
för innehållet. Uttrycken respondent respektive informant används enligt  Kvales (1997) teknik. Vilket 
innebär att de gånger då fokus legat på att söka sanning i materialet ses informanterna som vittnen 
med upplysningar om något. De gånger informanterna varit föremål för analys, benämns de som 
respondenter.  

Citat från intervjuer och anteckningar från fältobservationer anges i resultatet som personlig 
kommunikation, enligt APA- systemet (Röda Korset, 2014). Jag har valt att utelämna informanternas 
namn av hänsyn till konfidentialitetskravet och istället ange en bokstav som tydliggör om den 
personliga kommunikationen härrör från en intervju (i) eller en fältanteckning (f). Ett fingerat namn 
har använts för att ge liv åt ett narrativ hämtade ur fältanteckningarna. 

3.4 Forskningsetiska överväganden 
Hänsyn har tagits till de för studien relevanta forskningsetiska principerna, i enlighet med 
Vetenskapsrådets (2002). Informanterna gavs information gällande studiens urval, omfattning och 
tänkt användning av det färdiga resultatet. I ett första skede gavs uppgifter om studiens syfte via 
telefon. Då bestämdes även tid för intervjuer och observationer. Väl på plats för intervjuer och 
observationer repeterades syftet med studien muntligt. Informanterna fick även information om 
samtycke till medverkan, samt om att intervjuerna förväntades ta ungefär en halvtimme och att 
intervjuerna skulle spelas in med mobiltelefon.  

För att uppfylla nyttjandekravet gavs information om att materialet endast skulle komma att användas 
i den aktuella studiens forskningssyfte, samt att alla medverkande pedagoger skulle komma att få ta 
del av resultatet. Alla pedagoger visade intresse att medverka i studien. Av hänsyn till 
konfidentialitetskravet framgår ej namn, årskurs eller skola av rapporten. Särskild etisk noggrannhet 
bör vidtas om personer som av någon anledning är att betrakta som särskilt utsatta i samhället 
medverkar i en studie. Då elever på en specialskola generellt sett skulle kunna räknas till den gruppen, 
har jag medvetet valt att inte använda exempel som kan komma att identifiera någon enskild elev. Jag 
har även valt att inte ange vilken yrkesroll informanterna har i resultatredovisningen om inte den 
informationen har betydelse för innehållet. Istället har den övergripande titeln pedagog använts. Då 
studien bara bygger på fem intervjuer har jag efter övervägande kommit fram till att informanternas 
anonymitet är viktigare än den informationen för denna studie. 

3.5 Tillförlitlighet, validitet och reliabilitet 
“I ett ontologiskt perspektiv kan validitet förstås i termer av huruvida undersökningen lyckats fånga in 
de centrala delarna i det system som studeras.” (Dahlberg citerad i Kullberg, 2014, s 80). I denna 
fallstudie har jag genom en etnografisk ansats försökt fånga in de centrala faktorerna som påverkar det 
sätt med vilket pedagoger i skolan använder motorikträning i syfte att främja elevernas inlärning.  

Då detta är en liten studie är det svårt att säga att den är generaliserbar. Trots det finns en chans att 
även andra pedagoger upplever, handlar och tänker på liknande sätt under liknande förhållanden, som 
denna studies informanter, vilket kan ge studien viss relevans.  

För att öka tillförlitlighet har triangulering använts. Detta då resultatet bygger på både observationer 
intervjuer och studier av skriftliga artefakter.  
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Förkunskaperna ifrån att själv ha arbetat som lärare, med idrott och med elever med ESSENCE-
problematik, har varit till hjälp i förståelse och analys, men kan även ses som ett hinder för 
förutsättningslösa studier. Detta är enligt Kullberg (2014) något naturligt, då forskarens påverkan ses 
som en naturlig del i det reflexiva förhållningssättet mellan etnografi och omvärld. Överföring från 
samtal till utskrift är enligt Kvale (1997) alltid en transformation och tolkning av transkribenten, i 
vilken meningstolkningen påverkas av transkribentens förkunskaper.  
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4 Resultat 

Resultatet visar konkreta exempel på att motorikträning regelbundet används utifrån specifika syften i 
varje given situation. Syftet med en given träning är nära förbundet med hur pedagogerna uppfattar de 
enskilda elevernas svårigheter och möjligheter. Pedagogerna på skolan använder rörelse både som ett 
direkt och ett indirekt redskap för att befästa kunskap och för att utveckla den motoriska och den 
kommunikativa förmågan, såväl som för att stärka elevernas självförtroende. Följande utdrag ur 
fältanteckningarna utgör ett exempel på detta.  

Gustav berättar om en grupp elever, med olika problematik, som tillsammans med honom 
bestämt sig för att träna för att kunna springa en mil. Två gånger i veckan, under ett läsår, 
tränade de på att springa. Målet var att tillsammans kunna springa en mil. Projektet medförde 
flera vinster. Eleverna höll sig friska hela året, de fick bättre kondition och orkade mer. Det 
gemensamma målet gav också gruppen en positiv sammanhållning och eleverna tyckte det var 
roligt. Eleverna stärktes av att klara uppgiften. Nyckeln till att eleverna fullföljde uppgiften och 
klarade målet tror Gustav var att den vuxna pedagogen hela tiden var medverkande. De vuxna 
måste visa hur eleverna ska göra, genom att vara delaktiga. Han menar att det även krävs en 
hel del tjurskallighet för att ett projekt som detta ska lyckas. (f, personlig kommunikation, 20 
oktober 2015) 

Av berättelsen framgår att det direkta målet var att fysiskt klara att springa en mil. Indirekt höll sig 
eleverna friska och orkade mer i skolan, samt att projektet gav positiva sociala effekter. Berättelsen 
visar även på vilket sätt pedagogen arbetar för att nå målet. Pedagogens delaktighet och modellande är 
strategier för att nå målet. Resultatet visar att pedagogerna förhåller sig till elevernas förutsättningar, 
vid motorikträning i syfte att främja inlärning. Detta har betydelse för på vilket sätt pedagogerna 
planerar och arbetar med motorikträning. I berättelsen blir det tydligt att motorisk träning ofta har 
parallella syften.  

Syftet med motorikträning, förmågan till anpassning utifrån enskilda elevers förutsättningar och 
kontexten är centrala faktorer, för att förstå hur pedagoger arbetar med motorikträning. För att 
besvara forskningsfrågan är resultatredovisningen nedan strukturerad utifrån dessa faktorer, vilka 
framkommit ur forskningsmaterialet. Faktorerna syfte, metod och kontext är beroende av varandra 
och alla viktiga, för att förstå hur pedagoger arbetar med motorikträning utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. 

4.1 Syften med motorikträning 
Fyra övergripande syften med vilka motorikträning används för att främja elevers inlärning 
framträder i resultatet. Att befästa kunskap, att främja den motoriska utvecklingen, att främja 
kommunikationsförmåga och att höja elevernas självkänsla. Resultatet visar att dessa syften påverkar 
hur pedagogerna arbeta med motorikträning vilket åskådliggörs i följande avsnitt. 

4.1.1 Att befästa elevernas kunskap 
Resultatet visar att pedagogerna på skolan använder rörelse i syfte att befästa kunskaper. Detta genom 
att koppla ihop en upplevelse med inlärning i syfte att förstärka inlärningen och inte bara belasta de 
vanliga inlärningsvägarna. Här används motorik som ett direkt redskap för inlärning. Ett exempel på 
detta är då eleverna lär sig talraden genom att hoppa jämfota utefter en utmärkt talrad på golvet. Ett 
annat exempel är då eleverna arbetar med hela kroppen vid SMART boarden. Upplevelsebaserad 
inlärning är särskilt viktig för elever med koncentrationssvårigheter, svårigheter med arbetsminnet, 
svårigheter med att tolka tal, impressiva och expressiva svårigheter, enligt en informant.  
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Rörelse används på flera sätt i syfte att skapa motivation för lärande. Genom att pedagogerna låter 
eleverna dansa, leka, gestikulera och visa med kroppen utgör rörelse en naturlig del av lärandet. 
Resultatet visar att pedagogerna upplever att eleverna tycker att rörelse är roligt, vilket har en positiv 
inverkan på inlärning. Bland pedagogerna finns en önskan att eleverna i än högre grad ska få arbeta 
med kroppen som en naturlig del av undervisningen. 

“Jag skulle vilja att våra elever får det motoriska behovet tillfredsställt samtidigt som de får 
lära sig. I matten - att det ringer här och dansar här när jag rör bena, och blir det rätt så får 
jag liksom shejka loss. Att rörelsen blir en del av undervisningen, med naturliga avbrott.” (i, 
personlig kommunikation, 26 oktober 2015) 

Samtliga informanter upplever att eleverna orkar mer och blir gladare när de tränat, vilket bidrar till 
ökad arbetsro. “Eleverna kan koncentrera sig bättre om de har fått röra på sig. De blir “stissiga” om 
de får vara stilla för länge.” (i, personlig kommunikation, 20 oktober 2015). Här fyller de fysiska 
aktiviteterna ett indirekt syfte för att höja elevernas förmåga att befästa kunskaper. Vissa av 
pedagogerna uttrycker att orken är beroende av elevernas kondition. 

4.1.2 Att främja elevernas motoriska utveckling 
Fallstudien visar en rad praktiska exempel på motorikträning som syftar till att främja eleverna 
motoriska utveckling. Den motoriska förmågan tränas både genom naturlig rörelse och medvetna 
motoriska övningar. Resultatet visar på allt ifrån finmotorikträning, träning i kroppsuppfattning, 
träning av talorganet, till grovmotoriska övningar, vilket detta avsnitt försöker förmedla en bild av.  

Elevernas har finmotorikträning, som bland annat syftar till att öva upp den finmotorik som behövs 
för att kunna skriva med penna. När eleverna är mogna för att börja skriva får de göra det. Men 
eleverna tränas även på de motoriska färdigheter som de har svårt för, exempelvis att skriva med 
penna. Träningen sker då i lagom stora proportioner, så att eleverna får känna att de lyckas. “Man får 
skilja på när man övar på en färdighet och när man tar in kunskap.” (i, personlig kommunikation, 
26 oktober 2015). Eleverna tränar sin finmotorik på en mängd olika sätt, vilket följande fältanteckning 
illustrerar.  

I väntan på att lektionen ska börja. Två elever bygger med matteklossar, två med lego, två av 
eleverna arbetar med ritmaterial. Ingen väljer idag de geometriska byggplattorna. (f, personlig 
kommunikation, 21 oktober 2015) 

Motorikträningen sker under olika delar av dagen. På rasterna tränar eleverna bland annat på olika 
grovmotoriska moment, såsom att springa, klättra och krypa. Varje dag leker eleverna en 
återkommande rörelselek under lektionstid. Elevvalstiden har förut använts till specifik fin- och 
grovmotorikträning, vilket möjliggjorde motorikträning i mindre grupper. Det framkommer att 
föräldrarna uppmanas att öva barnen på motoriska uppgifter i hemmet. Det kan vara övningar som 
eleverna tränat på i skolan och som de upplevt svåra eller enskilda uppmaningar till rörelseaktiviteter 
på fritiden. Följande fältanteckning visar på träning av elevernas koordination. 

Musiklektion. Eleverna gör sitt bästa för att följa musiklärarens klapp, takt och ramsövningar. 
Eleverna engageras av att själv få hitta på enkla klappövningar, som klassen tillsammans 
klappar. (f, personlig kommunikation, 19 oktober 2015) 

Olika former av individuell motorisk träning förekommer. Vissa elever får stöd och medveten träning 
med motoriskt elementära färdigheter, såsom att sitta på en stol. Andra elever måste göra 
rörelseövningar varje dag för att de får ont av att sitta stilla. Vissa elever har egna motoriska 
träningsprogram, som de fått av sjukgymnaster. Dessa arbetar de med hemma. Ibland händer det att 
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eleverna visar programmen, så att de kan komma skolan tillgodo. Somliga elever har en genomtänkt 
placering i klassrummet, så att de har möjlighet att röra på sig, utan att störa de andra eleverna.  

Under idrottslektionerna tränas olika former av motorik. Gemenligen upplever pedagogerna att 
motorisk träning ingår i de flesta idrottsmoment. De grundmotoriska rörelserna kopplas särskilt till 
redskapsövningar. Balansträning uppges vara ett centralt inslag i de yngre elevernas undervisningen. 
Springlekar och redskapsbanor är exempel på vanligt förekommande övningar för de yngre eleverna. 
Simning utgör den enda motoriska förmåga som specifikt bedöms med test och observation. Om 
eleven inte lever upp till simkravet, erbjuds eleven kompletterande simträning med de yngre eleverna.  

Kroppsuppfattning tränas med hjälp av motorikträning. Svårigheter med kroppsuppfattning kan ge 
svårigheter med kroppskontroll. Elever med dessa svårigheter tränas på att förstå hur hårt de tar i. På 
grund av skaderisken måste vissa elever träna på att inte leka med fysisk kontakt alls, inte ens när de 
skojar med varandra. De yngre eleverna arbetar med beröring och massage. 

4.1.3 Att främja elevernas kommunikationsförmåga 
Överlag menar pedagogerna att motorikträning stärker och utvecklar elevers 
kommunikationsförmåga, vilket även främjar elevernas sociala förmåga. Eleverna tränar på att vara 
tydliga i sitt kroppsspråk och de använder ofta teckenstöd för att förtydliga sig. På ett konkret sätt kan 
motorikträning på så vis förbättrar elevernas förmåga att uttrycka sig. Skolans specialpedagog och 
logoped arbetar med pragmatik och kommunikation, då elever har svårt att uttrycka sig. Eleverna ges 
under dessa tillfällen alternativ till hur de kan göra och visa med kroppen, utan att behöva bli fysiska. 
Denna kommunikationsförmåga övas sedan i klassrumssituationer.  

Att elevernas motoriska förmåg har betydelse för den sociala förmågan utgör ett indirekt syfte för 
motorikträning. Några informanter lyfte fram idrottsundervisningen som ett bra tillfälle att arbeta 
med gruppdynamik och socialt samspel. “Det är viktig att lära sig att vara i grupp, eftersom vårt 
samhälle bygger på att man skall vara i grupp.” (i, personlig kommunikation, 22 oktober 2015). Den 
sociala träningen framstår som den främsta orsaken till att de äldre eleverna integreras i värdskolans 
idrottsundervisning. Att utveckla det sociala samspelet är även ett mål för de yngre eleverna under 
idrottstimmarna.  

4.1.4 Att stärka elevernas självförtroende 
Resultatet visar att pedagogerna upplever att den motoriska förmågan påverkar både elevers 
självförtroende och elevers sociala situation. En informant menar att detta är någonting som är svårt 
att mäta. En iakttagelse som framkommer i fallstudien är att pedagogerna upplever att eleverna tycker 
att det är viktigt att de klarar av att göra likadant som andra barn. Detta behöver de ofta få hjälp med. 
Den motoriska förmågan har inflytande på de yngre barnens status. 

“Skoltiden är en tid då eleverna mäter sig med sina kompisar. Eleverna springer, leker, ser 
vem som är starkast, gör flest mål i innebandy eller gör det bästa tecknet. Här är det viktigt 
att det finns kloka vuxna, som kan rikta in barnen på sådant som de kan känna sig duktiga 
på. Om man har svårigheter med motoriken är det viktigt att hitta någonting att 
kompensera detta med, någonting som man får vara duktig på.” (i, personlig 
kommunikation, 26 oktober 2015) 

En allmän uppfattning verkar vara att elever med bra motorik ofta har hög självkänsla i sociala 
sammanhang. Av resultatet framkommer viss osäkerhet om självkänsla sprungen ur god motorik även 
inverkar på elevernas självkänsla i övriga skolämnen. En reflektion är att acceptansen bland 
kompisarna ökar om en elev med beteendesvårigheter har motoriska färdigheter. Det är mer märkbart 
vad eleverna presterar motoriskt när de är ute och leker, än vad de presterar i skolsituationer, när alla 
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sitter och arbetar med sitt. “Om man är duktig i sport, spelar det andra inte så stor roll.” (i, personlig 
kommunikation, 20 oktober 2015) 

Resultatet visar att arbete med motorikträning i syfte att stärka elevens självförtroende fyller ett direkt 
syfte. Eleverna tränas i samarbete och turtagning genom olika lekar och motoriska övningar. Ibland 
får eleverna i uppdrag att vara ute och leka två och två, för att träna det sociala samspelet. Genom att 
stärka elevernas självförtroende hoppas pedagogerna även kunna påverka den sociala förmågan och 
elevernas kunskapsutveckling, på ett indirekt sätt. Att eleverna får pröva på olika idrotter, i syfte att 
hitta en idrott som de gillar och som kan bli en del av deras identitet, framkommer som ett mål i sig.  

4.2 Metoder för anpassning utifrån enskilda elever  
I fallstudien ges en rad exempel på hur pedagoger arbetar praktiskt med anpassningar, utifrån de 
enskilda elevernas förutsättningar. De möjliggör och skapar förutsättningar för motorisk träning 
genom att använda olika kompenserande och stödjande metoder. Resultatet visar på två övergripande 
metoder. Att skapa trygghet för eleverna och att motivera eleverna. Den först nämnda metoden är den 
dominerande. Båda metoderna används för att möta elever med motoriksvårigheter och de behov som 
uppkommer i samband med motorikträning. Pedagogerna har ansvar för elevernas rörelse.  

“Det är lätt att tror att det ska behövas speciella verktyg för att kunna göra saker med elever 
i behov av särskilt stöd, men ofta är det de små sakerna som är avgörande. En liten paus, att 
få sträcka på sig eller röra sig. Pedagogerna här ansvar för att arbeta förebyggande med de 
elever som har svårt motoriskt att sitta stilla länge. Det är pedagogernas ansvar att lägga in 
naturliga pauser, så att inte eleverna behöva känna att de hamnar i situationer då de inte 
orkar längre.” (i, personlig kommunikation, 26 oktober 2015) 

I pedagogernas arbete med motorikträning använder de metoderna som presenteras i detta kapitel.  

4.2.1 Trygghetsskapande metoder 
Resultatet visar på flera metoder med vilka pedagogerna arbetar för att eleverna skall känna sig trygga. 
Att eleverna känner sig trygga är en förutsättning för motorikträning och således även för elevernas 
motoriska utveckling. I allmänhet menar pedagogerna att det krävs noggrann planering av 
undervisningen för att den ska bli inkluderande och individanpassad, vilket höjer elevernas känsla av 
delaktighet och trygghet. Resultatet pekar på att idrottsundervisningen är det tillfälle då det är svårast 
att skapa trygghet. “Skolans elever upplever ofta idrotten antingen som ett gold moment, då de 
känner sig duktiga och får lyckas. Eller som ett katastrofläge, som är super, super svårt.” (i, 
personlig kommunikation, 26 oktober 2015). I detta avsnitt föreställs de trygghetsskapande metoder 
som framträder i resultatet.  

Under lektioner och raster medverkar och stöttar pedagogerna eleverna, både i elevernas spontana 
rörelse och i de genomtänkta motoriska övningar och lekar som förekommer. Fallstudien visar flera 
exempel på pedagogernas aktiva roll när det gäller att förhindra det utanförskap, som riskerar 
uppkomma på grund av bristande motorisk förmåga. De är observanta och redo att hjälpa till genom 
att finnas nära och anpassa aktiviteternas svårighetsgrad, vilket nedanstående citat visar på:   

“Elever med motoriksvårigheter är ofta medvetna om att de har svårt med vissa saker. Det 
är därför viktigt att de får testa under omständigheter som känns säkra, och att de får 
möjlighet att lyckas. Det är naturligt att eleverna ibland ramlar och slå sig, men viktigt att 
de får hjälp att våga pröva igen och att hitta rätt nivå på övningar. Vuxna utgör en säkerhet, 
som kan hjälpa till ifall det behövs.” (i, personlig kommunikation, 20 oktober 2015) 
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En metod är att pedagogerna själva är delaktiga i leken/övningen. Detta för att kunna styra och hjälpa 
till att inkludera elever. Exempelvis genom att se till så att det inte är samma person som jagar, eller 
genom att byta lek, så att den elev som inte hinner med i leken, inte lämnas ensam. Det är en 
avvägning hur mycket stöd en elev behöver. Stödet anpassas efter en elevs behov, utifrån elevens 
utveckling. “Som vuxen gäller det att kunna gå ut och in utan att störa det naturliga samspelet. Att 
finnas där som stöd, så att eleverna känner sig trygga, samtidigt som eleverna får känna att de blir 
självständiga och utvecklas.” (i, personlig kommunikation, 26 oktober 2015).  

Att ge eleverna möjlighet att kliva in och ut i en verksamhet eller ett socialt sammanhang, utifrån 
elevernas förmåga och vad som passar dem, utgör en annan metod. Resultatet visar här på delade 
meningar, vad det gäller inställningen till alternativa aktiviteter. En informant argumenterar att det är 
svårt med individanpassade aktiviteter om man vill undvika att någon elev känner sig annorlunda.  

“Jag brukar inte göra något speciellt alltså. Det ska ju vara individanpassat, men dom får ju 
testa på allt som dom andra får göra, för det vill dom göra. Dom vill inte känna sig utanför å 
speciella, utan då får dom vara med. Ja, jag försöker ju naturligtvis. Vi säger att det är 
redskap, å ett hinder du ska ta dig över. Då finns tre olika sätt att ta sig över, ett lätt, ett 
medelsvårt och ett svårt.” (i, personlig kommunikation, 27 november 2015)  

Att övningar har olika svårighetsgrad utgör en metod. Denna metod tillämpas bland annat under de 
äldre elevernas idrottsundervisning, då de själva får välja vilken svårighetsgrad de vill göra. 

Att tillhandahålla tillgänglig information är en trygghetsskapande metod. Tillgänglig information är 
information som gör att eleverna lätt kan läsa, höra och förstå vad de förväntas göra. Det görs genom 
att pedagogerna visar, ritar och instruerar eleverna. Ett exempel på arbetet med tillgänglig information 
är de äldre elevernas idrottsinstruktioner. Dessa ges oftast på tre olika sätt, muntligt, uppritat på 
whiteboard och genom att praktiskt visa av övningen. Utöver dessa genomgångar finns ett 
kommunikationsstöd med under dessa lektioner. Kommunikationsstödet hjälper eleverna att förstå, 
komma in i sammanhang och undvika situationer som är jobbiga. Resultatet visar att tydlighet viktig. 
Teckenstöd tydliggör för eleverna och underlättar för de elever som är känsliga för ljud. 
Kommunikationsstödet arbetar även med förförståelse och efterarbete med eleverna.  

Resultatet visar att en trygghetsskapande metod som används är att arbeta med upprepning och 
igenkänning. Det innebär fasta rutiner och återkommande övningar . Ett exempel på detta är det oftast 
bara introduceras en ny övning/ett nytt moment vid varje idrottslektion, med de yngre eleverna. Det 
finns en även medveten strategi att eleverna ska få bekanta sig med redskapen i idrottshallen, varför 
redskapen står framme, även om de inte används aktivt. Under en observation blir det tydligt att 
förändringar kan vara jobbiga för vissa elever, varför det är viktigt att arbeta med upprepning och 
igenkänning.  

Idrottslektion. En elev har svårt att komma igång, vilket tycks bero på att den röda boll han 
lekte med förra gången inte finns framme denna lektion. (f, personlig kommunikation, 21 
oktober 2015) 

Ytterligare ett exempel på medveten upprepning är att eleverna under idrottsundervisningen arbetar 
tillsammans, från årskurs ett till årskurs tre under idrottsundervisningen. Detta för att de äldre 
eleverna ska känna igen övningarna från föregående läsår. Syftet är att eleverna ska känna sig säkra 
och stora och därmed våga ta för sig mer. De yngre eleverna, ser hur de äldre eleverna gör, vilket också 
utgör ett stöd.  
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Små gruppkonstellationer är en metod för att skapa trygghet. Den används i de flesta 
undervisningstillfällen, men inte under idrottslektionerna då undervisningen sker i större 
gruppsammansättningar.  

Att tillrättalägga elevers skolmiljö och använda hjälpmedel som underlättar vardagen är ett sätt att 
skapa trygghet.  

“Bland äldre eleverna med motoriksvårigheter, visar det sig ofta genom att de är klumpiga. 
Exempelvis händer det ofta att de välter mjölkglas eller saker. Här kan pedagogerna hjälpa till 
genom att se till så att det inte finns så många saker i vägen.” (i, personlig kommunikation, 26 
oktober 2015)  

Många av eleverna har motoriskt svårt att skriva för hand, vilket är en orsak till att tekniska 
hjälpmedel används i elevernas skrivutveckling. Ipad och SMART Board är exempel på tekniska 
hjälpmedel som underlättar för elever med finmotoriska svårigheter. Ett annat exempel på ett 
motoriskt hjälpmedel är saccosäcken, som används av de elever som har svårt att sitta på en stol. I 
saccosäcken får eleverna stöd och de har lättare att känna vart de har sin kropp. Även en bänk att luta 
sig mot kan utgöra en hjälp för en elev som har svårt för att sitta på en stol.  

4.2.2 Motivationsskapande metoder 
Två motivationsskapande strategier blir synliga i resultatet. Att skapa förståelse och att fånga 
elevernas intresse.  

Att tillhandahålla tillgänglig information är således även en motivationsskapande metod. 
Undervisning riskerar att bli ångestladdad om en elev inte förstår varför hen ska göra på ett visst, 
enligt en informant. Metoden illustreras av följande citat. “Varför man inte ska vicka på stolen? Jo, 
för att man till slut kommer att ramla och då slår man sig.” (i, personlig kommunikation, 20 oktober 
2015)  

Den andra strategin består i att fånga elevernas intresse. Övningarna kan bland annat göras lustfyllda 
genom att utnyttja rörelseglädje och spänning. I fallstudien ges en rad exempel på detta. Exempelvis 
används spänningsmomentet som metod under idrottslektionerna, då en vanlig redskapsbana kan 
göras om till en gladiatorbana, med vuxna som kastar bollar. Pedagogers egen delaktighet i lekar och 
övningar utgör en metod för att eleverna ska tycka att en aktivitet är rolig. Att sätta upp konkreta mål  
och använda flera sinnen vid inlärning utgör andra motiverande metoder.  

Att individanpassa undervisningen är en annan motivationshöjande metod, som är en naturlig del i 
specialskolans undervisning. Idrottslektionerna på lågstadiet utgör ett exempel på undervisning där 
ambitionen är anpassning efter elevernas förmåga och behov.  

4.3 Kontextuella förutsättningar för motorikträning 
De kontextuella förutsättningarna påverkar motorikträningen och dess form. Fyra kontextuella 
kategorier av förutsättningar kan urskiljas i resultatet. Dessa är elevernas enskilda förutsättningar, 
kultur, organisation och miljöns fysiska utformning. En allmän uppfattning är att det finns bra 
förutsättningar för skolans elever. Nedan exemplifieras de kontextuella förutsättningarna som 
framkommit i fallstudien. 

4.3.1 Elevernas enskilda förutsättningar 
Eleverna på skolan har alla en funktionsnedsättning i form av språkstörning. Elevernas språkstörning 
ser olika ut och kan vara antingen/både expressiv eller impressiv. Generellt är att eleverna behöver 
stöd för språklig och kommunikativ tillgänglighet (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Vissa 
av eleverna är även i behov av stöd på andra plan en det språkliga. En del elever har viss motorisk 
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nedsatt förmåga. En informant menar att motoriksvårigheter framträder tydligast bland de yngre 
eleverna. I allmänhet upplever pedagogerna att elever med särskilda behov rör sig mindre än andra 
elever, vilket ökar behovet av motorikträning och rörelse i skolan. Orsakerna till detta diskuteras i 
termer av att denna elevgrupp ofta åker taxi till och från skolan, och att de arbetar mycket 
stillasittande framför en dator, både i skolan och i hemmet. Elever med motoriksvårigheter kan även 
vara i särskilt behov av motorikträning under trygga förhållanden, då dessa möjligheter inte alltid 
föreligger privat. 

“En del föräldrar till barn med motoriksvårigheter låter inte sina barn testa. Kanske för att 
de är rädda att barnen ska slå sig eller för att de inte orkar med. Därför är det extra viktigt 
att dessa barn får möjlighet öva och testa i skolan. Det är viktigt att eleverna får möjlighet 
att lära känna sin kropp. Om eleverna vågar prova, så tycker de ofta att det är roligt.” (i, 
personlig kommunikation, 20 oktober 2015) 

En vanlig uppfattning är att elever överlag rör sig mindre idag än tidigare, vilket utgör ett mer 
generellt motiv för rörelse i skolans regi. 

Flera av eleverna har svårt att nå kunskapskravet att kunna simma ”…200 meter varav 50 meter i 
ryggläge” (Skolverket, 2011, s. 43). Resultatet visar att flera av skolans elever tidigare haft dåliga 
erfarenheter av idrottsundervisningen, innan de började på specialskolan. Perceptionskänsliga elever 
med exekutiva svårigheter  kan uppleva svårigheter runt idrotten. “Idrotten är ofta värsta ämnet för 
dessa elever på grund av duschbiten och på grund av att det är så många barn och så rörigt.” (i, 
personlig kommunikation, 21 oktober 2015)  

4.3.2 Kultur 
Gemenligen är uppfattningen att det råder en tillåtande atmosfär på skolan. Orsakerna diskuterades i 
termer av att eleverna inte känner sig lika utsatta och annorlunda, då skolan präglas av ett individuellt 
bemötande och en individuell undervisning. De elever som börjar på skolan får nya förutsättningar, 
som enligt informanterna utgår från individen. Detta upplever de flesta informanter som någonting 
positivt. Resultatet visar dock att det kan vara svårt att individanpassa undervisningen under de äldre 
elevernas idrottsundervisning, då eleverna ingår i en stor grupp.  

“Det funkar ju som oftast bra, men ibland funkar det faktiskt inte. Det är ju en enorm 
spännvidd (visar med armarna stort). Å, då blir det ju naturligtvis svårt, men man försöker. 
Man försöker få vissa elever att inte känna sig speciell. Ja, vi har en elev som inte ens vågar 
kliva upp på en sån här bom (visar med händerna två decimeter) och går i sjuan, då blir det 
ju jättesvårt.” (i, personlig kommunikation, 27 november 2015)  

Den sociala sammanhållningen och känslan av tillhörighet ses som en viktig förutsättning för att det 
ska gå bra för eleverna. Genomförd elevenkät visar att eleverna trivs bra på skolan (skolans 
kvalitetsrapport, 2015) . 

4.3.3 Organisation 
Resultatet visar att organisationen är relevant för utformningen av de fysiska aktiviteterna och den 
motoriska träningen. Tid avsatt för rörelse, personaltäthet och tid för reflektion, planering och 
pedagogiskt utvecklingsarbete, framträder här som viktiga delar. 

Intentionen är att de yngre eleverna skall komma ut och röra på sig minst två gånger per dag. Det 
vanligaste tillfället för rörelse är rasten. Eleverna på lågstadiet har en timme schemalagd idrott och 
hälsa i veckan. Från och med mellanstadiet har eleverna två lektioner i veckan. I fyran har eleverna 
2x45 minuter, i femman till nian har eleverna 2x55 minuter. Timplanen i idrott och hälsa utgör en 
styrande faktor för mängden lektionsledd idrottsundervisning. Dagens kursplan i idrott och hälsa 
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innehåller mer teoretiska moment än föregående läroplaner, vilket minskar den fysiska aktiviteten för 
eleverna, enligt en informant. En allmän uppfattning är att eleverna behöver mer tid för idrott. Flera 
av informanterna har hört talas om skolor som infört mer idrott på schemat, vilket fått ett gott utfall. 
En av informanterna menar att idrott tar mycket tid utöver själva lektionstiden, i form av transporter, 
ombyte och dusch, vilket komplicerar möjligheten att lägga in fler idrottstimmar. Några informanter 
lyfter att de har tidigare erfarenhet av extrainsatt motorikträning för elever med motoriksvårigheter, 
men att sådans resurserna inte finns i nuvarande organisation. 

Skolan har hög lärartäthet och de flesta pedagoger som arbetar på skolan är speciallärare eller 
specialpedagoger. Resultatet visar att pedagogerna under sin utbildning inte fått någon specifik 
kunskap om hur de skall arbeta med och tänka runt motorikträning. Klasserna är små. Exempelvis 
består den observerade klassen av sex elever. I klassen finns en pedagog som har huvudansvar för 
undervisningen, en pedagog som har rollen som kommunikationsstöd, och vid vissa lektioner kommer 
det även andra pedagoger med specialkunskaper in i klassen. Under rasten är det alltid en vuxen som 
följer med gruppen. Under värdskolans lektioner i idrott är lärartätheten lägre. Där kan exempelvis en 
klass bestå av 35 elever, varav majoriteten kommer från värdskolan. En idrottslärare har där ansvaret 
för undervisningen och en pedagog finns med som kommunikationsstöd för eleverna. Idrotten är ett 
tillfälle då de äldre eleverna ingår i en betydligt större grupp än de är vana vid. Det råder delade 
meningar om eleverna klarar denna utmaning.  

“Eleverna vågar ta för sig mer och är säkrare de gånger de fått möjlighet att ha idrott i den lilla 
gruppen, än när de är inkluderade i den stora gruppen. Det kan skapas en form av passivitet 
bland eleverna när de är tillsammans med sådana de inte känner så jättebra.” (i, personlig 
kommunikation, 21 oktober 2015) 

En allmän uppfattning verkar vara att det förut har saknats pedagogiska diskussioner om elevernas 
motorikträning och om hur man kan möta de svårigheter som kan uppkomma runt idrott och rörelse. 
Det framkommer dock att ett utvecklingsarbete gällande dessa frågor precis har påbörjats. Vissa 
diskussioner runt enskilda barngrupper, och runt enskilda elever på lågstadiet har förekommit, även 
om en mer övergripande diskussion verkar saknas. “Jag driver ju det här med idrotten själv. Det är ju 
ingen som frågar, ifrågasätter, tipsar eller har några samtal kring det.” (i, personlig kontakt, 21 
oktober 2015)  

En allmän uppfattning, som framkommer av resultatet, är att idrott och hälsa upplevs som svårt för 
flera av skolans elever. “Skolidrott kan vara fruktansvärt utlämnande för en del elever, om 
undervisningen inte bedrivs på ett bra sätt.” (i, personlig kommunikation, 22 oktober 2015). Idrott är 
det enda ämnet i vilket vissa elever har anpassad studiegång. En informant ger uttryck för att skolan 
inte har prioriterat ämnet utifrån elevernas svårigheter och utmaningar. Även de äldre eleverna har 
lyft problematiken runt idrotten på elevrådet. I skolans kvalitetsarbete visar på att skolan behöver 
arbeta vidare för att eleverna ska få daglig fysisk aktivitet, vilket har aktualiserat frågan om formerna 
för idrottsundervisningen. En informant menar att motorikträning, redan från det att eleverna är små, 
är viktigt för att eleverna skall kunna lära sig simma, varför motorikträning är ett viktigt 
utvecklingsområde för skolan. Samtal om inkludering och samsyn kring enskilda elever, har resulterat 
i att skolan nu utökar resurserna runt idrotten. En idrottslärartjänst är utlyst. 

Resultatet låter ana ett glapp i förväntningar och ansvar mellan specialskolan och värdskolan, då det 
gäller de äldre elevernas idrottsundervisning. En vanlig uppfattning på specialskolan tycks vara att det 
mesta av ansvaret för idrotten ligger hos värdskolan, vilket medfört att specialskolan bara varit 
inkopplade de gånger någon elev inte velat gå på idrotten.  
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“Ofta när eleverna kommer så har dom gått på en vanlig skola och det har inte funkat. Dom 
har inte deltagit i idrottsundervisningen. Ofta vet man inte, eller man kanske vet att den här 
eleven har “den här och den här” diagnosen, men man vet inte vad det innebär. Utan det blir 
mer bara att man får känna sig fram lite. Man märker att det här måste vi jobba med lite, 
det här funkar inte, det här måste vi jobba med. Man får gå efter känsla. Men sen kan det 
vara svårt om eleverna kommer hit och det inte finns underlag att överföra. Ja, då är det ju 
svårt att få veta. Men det är ju jättevanligt när dom kommer att idrotten inte funkar. 
Idrotten är ju oftast det som funkar sämst, som jag förstår. Å då är det ju svårt, det är ju 
därför det är så många som inte ens kommer hit.” (i, personlig kommunikation, 27 november 
2015) 

Citatet ovan lyfter fram att det finns en problematik runt idrott, samt upplevelsen av otillräcklig 
kunskap för att möta eleverna. Tillsammans pekar glappet i förväntningar och ansvar på att 
kommunikationen mellan värdskolan och specialskolan brustit. Idrottsläraren på värdskolan och 
kommunikationsstödet har dock haft ett visst resonemang i samband med och under lektionerna, men 
de har inte haft någon gemensam planerings- eller reflektionstid. Den tid kommunikationsstödet 
arbetar med förförståelse och efterarbete med eleverna har tagits från andra ämnen. Under senaste 
tiden har problematiken runt idrottsundervisningen på mellan- och högstadiet uppmärksammats, och 
formerna för inkluderingen har ifrågasatts. Resultatet visar att ämnet idrott och hälsa tidigare setts 
som ett naturligt ämne för inkludering.  

Den mesta dokumentationen angående elevers eventuella behov av extra motorikträning görs i 
elevernas kartläggningar, men kan i vissa fall även finnas med i elevernas individuella 
utvecklingsplaner (IUP). En kartläggning är en personlig pedagogisk utredning, som ligger till grund 
för elevernas åtgärdsprogram. Dessa kartläggningar bygger på pedagogernas utvärderingar. 
Pedagogerna skriver ned sina reflektioner om vad som behövs för att de enskilda eleverna skall kunna 
utvecklas och för att undervisningen skall kunna fungera. Det kan exempelvis handla om att en elev 
måste göra vissa rörelseövningar varje dag för att de får ont av att sitta stilla, eller att en elev har något 
föränderligt i kroppen, som pedagogerna måste hålla utkik efter. Elevens behov av exempelvis 
lärverktyg eller en genomtänkt placering dokumenteras. För vissa elever med motoriksvårigheter sätts 
enskilda mål upp, för att exempelvis träna upp balansen. Ett sådant mål kan vara att klara av att 
klättra i en klätterställning. Motoriska behov och åtgärder finnas med i en elevs åtgärdsprogram, om 
eleven inte klarar ett specifikt kursplansmål, exempelvis att kunna simma. Specialpedagogen hjälper 
ofta till vid utformning av åtgärdsprogram och elevernas egna tankar är centrala för hur arbetet läggs 
upp. 

“Att utvärdera hur eleverna upplever hur det känns att lära på olika vis är viktigt. Kvalitén 
på undervisningen kanske inte blir bättre för att man arbetar traditionellt i ett klassrum. 
Många elever mår väldigt bra av motoriska övningar, men att det är viktigt att ha i åtanke 
att det också finns elever som tycker att det är väldigt jobbigt. Det finns olika lärstilar.” (i, 
personlig kommunikation, 26 oktober 2015 

4.3.4 Miljöns fysiska utformning 
Inomhusmiljön på skolan erbjuder eleverna utrymmen för gemensamma aktiviteter såsom motoriska 
lekar. Det finns också avskilda utrymmen och arbetsplatser med avskärmningar för ljud, där eleverna 
kan dra sig undan och arbeta ostört om de inte vill vara med med på de gemensamma aktiviteterna. 
Eleverna har även tillgång till individuella hörselkåpor. Den idrottslokal som de yngre barnen 
använder är liten och har dålig ljudmiljö, vilket fältanteckningarna nedan illustrerar. 
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Idrottslektion. Flera elever och pedagoger använder hörselproppar, jag blir erbjuden ett par. 
Ljudnivån i lokalen är väldigt hög. Vissa elever håller för öronen. (f, personlig kommunikation, 
21 oktober 2015) 

De äldre eleverna har tillgång till en fullt utrustad idrottshall. Trots att ljudmiljön upplevs bättre i 
denna hall kommer det fram att vissa elever upplever den som jobbigt. ”Med tanke på ljudet, är det en 
fördel de gånger lektionerna kan hållas ute.” (i, personlig kommunikation, 22 oktober 2015). I 
idrottshallen finns hörselkåpor som inte brukar användas.  

Utemiljön består av lekplatser och grönytor, vilka nyttjas tillsammans med värdskolans elever. 

4.4 Resultatanalys 
I detta kapitel görs en analys, i vilken resultatet kopplas till litteratur, tidigare forskning och teoretiska 
perspektiv.  

Den övergripande analysen har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv, i vilket mänskliga 
handlingar och kontext ständigt påverkar varandra (Säljö, 2000). Resultatet visade att syftet med en 
given insats, förmågan till anpassning utifrån enskilda elevers förutsättningar och de kontextuella 
förutsättningarna utgör centrala faktorer för att förstå hur pedagoger arbetar med motorikträning. För 
att svara på frågan hur pedagoger arbetar med motorisk träning har jag således strukturerat resultatet 
utifrån de fyra faktorer som framträtt av resultatet, även om de bitvis tycks överlappa och påverka 
varandra. Detta tolkar jag är en naturlig effekt i ett sociokulturellt perspektiv. 

4.4.1 Syften med motorikträning 
Resultatet visar på fyra övergripande syften (att befästa kunskap, att främja den motoriska 
utvecklingen, att främja kommunikationsförmågan och att höja elevernas självkänsla), vilka i stora 
drag överensstämmer med tidigare forskning (Beierot, 2011; Ericsson, 2015; Wolmesjö & Andersson, 
2002) om grundmotorikens betydelse för elevers utveckling och inlärning. Min studie skiljer sig dock 
något från tidigare forskning, då kommunikationsförmåga framträder som ett tydligt syfte för 
motorikträning, vilket tidigare studier inte lyfter fram på samma sätt. Kanske beror detta på att 
fallstudien är gjord på en språkskola vars inriktning och intention är att främja just kommunikation.  

Resultatet visar att motorikträning används regelbundet och utifrån specifika syften i varje given 
situation, både som ett direkt och ett indirekt redskap för att främja elevernas utveckling och 
inlärning. Motorikträning används dock inte medvetet och systematiskt utifrån specifika 
rörelsemönster i enlighet med Hannaford (1997), McPhillips, Hepper och Mulhern (2000) och Smith 
(2015). Inte heller var den bakomliggande tanken med motorik träningen att utveckla vissa delar av 
hjärnan för att höja elevernas skolprestationer, i enlighet med  det neuropsykologiska 
förklaringsperspektivet (Ericsson & Karlsson, 2014). Däremot visar resultatet att rörelse används 
systematiskt, som ett direkt redskap för att öka elevernas koncentrationsförmåga, då den motoriska 
träningen antogs stimulera blodgenomströmningen, vilket sammanfaller med Ericssons och Karlssons 
(2014) forskning. 

Fallstudien visar inte på någon extra satsning på motorikträning utifrån det extra behov som ofta 
föreligger elever med essensproblematik, enligt Hirvikoski (2013). 

4.4.2 Metoder för anpassning utifrån enskilda elever  
Resultatet visar att pedagogerna använder trygghetsskapande och motiverande metoder för att göra 
anpassning utifrån de enskilda elevernas förutsättningar. Här finns tydliga paralleller mellan de 
metoder som pedagogerna använder i arbetet med motorikträning och de aspekter som SPSM 
beskriver när de klargör begreppet delaktighet (Specialpedagogiska skolmyndighetem, 2013), vilket 
tyder på att pedagogerna har metoder som gynnar elevernas delaktighet och förutsättning för en 
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inkluderande undervisning. De trygghetsskapande strategier resultatet visar på, skulle kunna sägas 
bygga på aspekterna tillgänglighet, autonomi, erkännande och samhandling. De motivationshöjande 
strategierna resultatet visar på, skulle kunna sägas bygga på aspekten engagemang. 

Till stor del pekar resultatet på att pedagogerna använder dessa metoder då de arbetar med motorisk 
träning, dock inte alltid. Att de trygghetsskapande metoderna, med individuell undervisning och små 
grupper, enligt resultatet frångås i idrottsundervisningen, skulle kunna bero på intentionen att 
eleverna skall bli socialt erkända som individer, vilket Jerlinder (2010) framhåller som en vinst av 
inkluderande idrottsundervisning. Resultatet tyder dock på bristande resurser då det gäller att 
överbrygga de strukturella problem som finns. Exempel på resurser som krävs är kunskap om 
elevernas problematik, samt tid för planering och reflektion. Åström (2014) menar att det är oklart i 
vilken utsträckning lärarna använder sig av de olika inkluderande strategier de har, vilket i denna 
studie skulle kunna förklaras med bristande resurser.  

Att eleverna förväntas klara av att medverka i en grupp som är fem gånger så stor som den de är vana 
vid, under förhållanden som många av eleverna i behov av särskilt stöd upplever påfrestande, enligt 
Fägerblad (2011) och Skolverkets (2009), kan tyckas vara märkligt. En förklaring skulle kunna vara att 
specialskolans pedagoger inte haft ansvar för de äldre elevernas idrottsundervisning. Om man 
analyserar kulturen utifrån SPSM:s modell, framkommer det att kulturen runt rörelse och motorisk 
förmåga skiljer sig mellan undervisningen i idrott och hälsa och elevernas vardagliga skolsituation. 
Detta skulle också kunna utgöra en bidragande orsak till de svårigheter som uppkommer kring 
idrottsundervisningen. I idrottsundervisningen råder en undervisningskultur, under vilken både 
eleverna och pedagogen har motoriska kunskapskrav att förhålla sig till. I elevernas övriga 
skolsituation råder mestadels en omsorgskultur kring rörelse och motorisk träning, då det mesta 
kretsar kring omsorg och trygghet.  

Resultatet visar även på en skillnad mellan specialskolan och värdskolan, utifrån vilket 
förhållningssätt pedagogerna arbetar med motorikträning. På specialskolan finns en uttalad strategi 
att alltid utforma undervisningen utifrån de enskilda elevernas behov. Medan lektionerna under 
värdskolans regi verkar utgå ifrån att alla ska få möjlighet att göra likadant. Då undervisningen i de 
flesta fall beskrivs som mycket individanpassad, utgör bilden av de äldre elevernas idrottslektioner ett 
något motstridigt resultat. Resultatet gällande de äldre elevernas idrottsundervisningen visar att det är 
svårt att ta hänsyn till enskilda elevers behov och bedriva en inkluderande undervisning, vilket 
överensstämmer med Åströms forskning (2014).  

Resultatet visar att metoden att låta eleverna kliva in och ut i en verksamhet eller ett socialt 
sammanhang utgör en vanlig strategi på specialskolan, vilken stämmer väl överens med Liljeroths och 
Petterssons (2011) och Fägerblads (2011) förutsättningarna för en inkluderande undervisning.  

Fallstudien visar att respondenterna är kluvna i frågan om integrering med värdskolans elever i idrott, 
vilket överensstämmer med tidigare forskning om lärares inställning till inkludering i 
idrottsundervisning (Jerlinders, 2010; Åström 2014). Jerlinders (2010) menar att positiva attityden är 
en framgångsfaktor för inkluderande undervisning. Hon pekar även på att pedagoger trots en positiv 
inställning till inkludering, kan uppleva svårigheter med att förverkliga inkludering i praktiken, vilket 
skulle kunna vara en förklaring till att pedagogerna är kluvna till frågan om inkludering. 

4.4.3 Kontextuella förutsättningar för motorikträning 
Resultatet visar att syftet med en given träning är nära förbundet med hur pedagogerna uppfattar de 
enskilda elevernas svårigheter och möjligheter. Då alla elever på skolan är i behov av särskilt stöd 
framstår de flesta anpassningar runt enskilda elever som någonting naturlig. Att de enskilda elevernas 
svårigheter och möjligheter är så skiftande gör att det finns en komplexitet runt lärande och vissa 
elevers rörelsehinder, vilket kan sägas överensstämma med Stukáts (2000)forskning. 
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Resultatet pekar på att både elever och pedagoger upplever en problematik runt idrotten, vilket enligt 
Jerlinder (2010) skulle kunna bero på att det enligt resultatet tidigare har saknats en pedagogisk 
diskussion runt elevernas motorikträning. En annan orsak som även Skolinspektionen(2009) och 
Jerlinder (2010) pekar på, skulle kunna vara att det enligt resultatet finns en okunskap om elevernas 
behov och därmed en osäkerhet om vilka anpassningar eleverna behöver. Detta gällande de äldre 
elevernas idrottsundervisning. Enligt Fägerblad (2011) ställer idrotten krav på elevens förmågor, som 
barn med AST har svårt att klara. Då flera av eleverna har en essensproblematik kan detta vara en 
orsak till den problematik många elever upplever runt idrott. En annan bidragande orsak till den 
upplevda idrottsproblematiken kan vara kravet på motoriska färdigheter, vilka dessa elever kan ha 
svårt att klara (Gillberg, 2014). Resultatet pekar på att miljön i den vanliga skolsituationen är 
anpassad efter elevernas behov. Det framkommer dock att ljudnivån på idrottslektionerna är hög och 
att de stora grupperna orsakar rörelse och trängsel, vilket ofta innebär svårigheter för elever med taktil 
känslighet, enligt Fägerblad (2011). Även detta kan vara en orsak till den upplevda problematiken runt 
idrotten. Arbetet med de skriftliga åtgärdsprogrammen och de tillhörande kartläggningarna, visar på 
ett reflekterade arbete runt de enskilda elevernas behov. Det framgår att även eleverna varit delaktiga, 
vilket är viktigt för att hitta bra lösningar(SOU 2009:68). 

Av resultatet framkommer att den avsatta tiden för idrott begränsas av läroplanen, men att det finns 
en allmän önskan om mer tid både i form av idrottslektioner och extrainsatt motorikträning. Dessa 
önskemål går i linje med tidigare forskning om vinsterna av daglig fysisk aktivitet och motorisk träning 
(Ericsson, 2015; Ericsson & Karlsson, 2014; Smith, 2015; McPhillips, Hepper och Mulhern, 2000). 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  
Att etnografisk ansats har använts för att beskriva och analysera om och på vilket sätt pedagoger i 
skolan använder motorikträning i syfte att främja elevernas inlärning. Min upplevelse är att det har 
varit en bra strävan för att förstå och beskriva människors upplevelser och tankar, i enlighet med 
Kullberg (2014). Enligt Nilholms (2007) dilemmaperspektiv har jag försökt anta forskarens roll. Detta 
genom att försökt ställa mig kritiskt undersökande till det insamlade materialet, samtidigt som jag har 
försökt vara solidarisk med pedagogerna som undersöks. Jag har även avgränsat studien, så att den 
fokuserar på elever i behov av särskilt stöd, vilket kan bidra till studien får specialpedagogisk relevans.  

Denna studies resultat har präglats av det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000), då analysen 
bygger på kopplingen mellan mänskliga handlingar och sammanhanget. Vissa gånger under arbetet 
har jag frågat mig om jag verkligen undersöker det som avses att undersökas, alltså om min studie 
verkligen har någon validitet. Jag har känt att forskningsfrågan varit komplex, då jag tagit min 
utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Kvale (2007) menar dock att det i verkligheten inte 
finns en absolut eller objektiv sanning. Han hävdar vidare att validitet i en kvalitativ studie handlar om 
kvalitén i studien och att validitet därmed mäter forskarens hantverksskicklighet. Studien kan sägas 
vara explorativ, då den försöker vidga forskarens perspektiv om samband som råder i den faktiska 
praktiken (Kvale, 1997).  

Triangulering har använts, vilket enligt Stake (1995) och Kullberg (2014)ökar en studiens 
tillförlitlighet och ger ett nyanserat underlag för förståelse. De största materialet kommer av 
observationer och intervjuer. De skriftliga artefakterna har bara använts i liten grad, även om de haft 
relevans i de sammanhang de använts. Kvale (2009) beskriver att syftet med den kvalitativa intervjun 
är att förstå ämnen utifrån den levda vardagsvärlden samt ur den intervjuades perspektiv, vilket gör 
att kvalitativa intervjuer har varit passade för denna studies syfte. En svårighet i analysen har varit att 
en intervju utfördes en månad senare än övriga intervjuer. Detta medförde att ett förbättringsarbete 
med fokus på idrott hunnit sättas igång, vilket har bidragit till vissa motsägande resultatet, framförallt 
då det gäller pedagogiska diskussioner om elevernas motorikträning och om hur man kan möta de 
svårigheter som kan uppkomma runt idrott och rörelse. De deltagande observationerna har bidragit 
till en ökad förståelse av den sociala verkligheten.  

Innan fallstudien gjordes två intervjuer och tre dagars observationer på två andra jämförbara skolor. 
Detta material var från början också tänkt att vara en del av studien, men då mängden material blev 
för stor beslutades att fokusera på en skola och betrakta studien som en fallstudie. De första 
observationerna och intervjuerna kom ändå till nytta genom att jag fick en förförståelse på området, 
samt att jag fick tillfälle att träna på både observation, fältanteckningar och intervjuteknik. 
Intervjuerna kan också ses som en pilotstudie då jag efter dessa kunde stryka vissa frågor och 
förtydliga vissa. Att fokusera på en skola har inneburit att studien tagit formen av en fallstudie, vilket 
inte var den ursprungliga tanken. Detta innebär att studien blivit mindre generaliserbar, men att den 
fått ett större djup. De  tidigare intervjuerna som ursprungligen var tänkta att ingå i studien kan sägas 
ha fungerat som pilotstudier, då jag drog lärdom av alla tillfällen och blev allt bättre på att anpassa i 
vilken ordning det passade att ställa frågorna och vilka följdfrågor som skulle kunna vara relevanta. 
Kanske kan man säga att detta höjer studiens validitet då intervjuandet enligt Kvale (1997) är en 
färdighet man tålmodigt lär sig genom egen praktik.  

Då detta är en liten studie är det svårt att säga att den är generaliserbar. Trots det finns en chans att 
även andra pedagoger upplever, handlar och tänker på liknande sätt under liknande förhållanden, som 
denna studies informanter, vilket kan ge studien viss relevans. Kvale (1997) menar att en liten 
kvalitativ studie kan ha hög generaliserbarhet, genom att enskilda fall som studeras kan ha relevans 
även för andra liknande kontexter.  
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5.2 Sammanfattande diskussion 
Studien visar på hur pedagogerna arbetar med motorisk träning. Detta genom att presentera och 
analysera de faktorer som framkommer av resultatet, vilka poneras ha en betydelse för arbetet med 
motorisk träning, i enlighet mad ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att pedagogerna 
använder rörelse och motorikträning i syfte att befästa elevernas kunskap, främja elevernas motoriska 
utveckling, främja elevernas kommunikationsförmåga och för att höja elevernas självkänsla. Resultatet 
visar även att pedagogerna i de flesta fall arbetar med trygghetsskapande och motiverande metoder 
som gynnar elevernas delaktighet. Dessa metoder och de befintliga resurserna möjliggör och sätter 
gränser för det praktiskt arbetet med rörelse och motorikträning, utifrån de enskilda elevernas 
förutsättningar.  

Resultatet pekar på att idrottsundervisningen är det tillfälle då det är svårast att skapa trygghet. Detta 
skulle enligt analysen kunna bero på att andra förutsättningar föreligger idrottsundervisningen 
jämfört med elevernas övriga skolsituation, exempelvis större elevgrupper och bristfälliga kunskaper 
om de enskilda elevernas särskilda behov och tillvägagångssätt för att möta dessa. En annan möjlig 
orsak kan vara att det råder olika kulturer kring den motoriska träningen. Detta kommer fram vid 
analys med SPSM:s modell (2013) för att undersöka elevers tillgänglighet. I idrottsundervisningen 
råder en undervisningskultur, vilken innebär att motoriska krav ställs på eleverna, på ett helt annat 
sätt än i den omvårdnadskultur som annars präglar elevernas rörelse och motoriska träning.  

Det är en komplex uppgift att möta elevers enskilda förutsättningar då det gäller motorisk träning. 
Resultatet tyder på att förutsättningar i form av kunskap och resurser, är en förutsättning för att 
pedagoger ska kunna handla i enlighet med ett relationellt perspektiv. Resultatet pekar på att idrotten 
verkar utgöra ett bortglömt eller lågprioriterat område i specialpedagogiskt hänseende. Detta skulle 
kunna ha sin förklaring i att mycket av skoldiskursen de under de senaste åren kretsat kring att höja 
elevernas resultat i grundämnena.  Detta bland annat på grund av de svenska elevernas sjunkande 
Pisaresultat, i enlighet med Wästerlunds argumentation (2015).  

5.3 Avslutande diskussion  
Det är i flera avseenden viktigt att lyfta den problematik som vissa elever i behov av särskilt stöd 
upplever runt idrottsundervisningen, och som blir tydlig i både denna studies resultat och i tidigare 
forskning (Gillberg, 2014; Fägerblad, 2011; Skolverket, 2009). För det första är det viktigt då skolans 
uppgift enligt skollagen (SFS 2010:800) är att strävan efter att uppväga skillnader i barns och elevers 
förutsättningar för att de ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Detta även i ämnet idrott och 
hälsa. För det andra är det viktigt med tanke på de positiva effekter som forskning visar att motorisk 
träning har för elevernas utveckling och inlärning, särskilt gällande elever i behov av särskilt stöd 
(Bejerot, 2011; Ericsson och Karlssons; 2014; Fägerblad, 2011). Denna studies resultat gällande 
motorikträningens betydelse för elever kommunikationsförmåga kan vara intressant, då det är av stor 
betydelse för elever med exempelvis en språkstörning. Det är även något som inte fått så stort 
utrymme i tidigare forskning. För det tredje kan fysiskt aktiva elever ses som en vinst rent 
samhällsekonomisk, vilket de kommuner som satsar på daglig idrottsundervisning exemplifierar 
(2013, 20, september). Om skolan lyckas möta och aktivera de elever som annars riskerar att bli fysiskt 
passiva (Statens folkhälsoinstitut, 2008), kommer de positiva effekterna både att vara på det 
individuella och det samhälleliga planet. 

Nilholm kritiserar Hattie och menar att ”sammanställningar av metaanalyser ofta ger motstridiga 
resultat som måste tolkas vidare” (2010, 12 mars). Jag upplever att det är angelägen att tolka Hatties 
resultat vidare, gällande effekterna av motorikträningens för elever i behov av särskilt stöd.  

Dilemmat mellan nyttan av motorikträning för elever och problematiken att möta de elever som 
upplever svårigheter runt idrott, bör beaktas utifrån flera perspektiv på elevernas lärande och 
skolsituation, såsom Nilholm (2007) förespråkar. Det är viktigt att lyfta fram elevernas vilja och 
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perspektiv, för att hitta lösningar och respektera elevernas integritet (SOU 2009:68). Men även om det 
enligt Nilholm (2007) inte alltid går att hitta en färdig lösning för hur pedagoger skall möta ett 
dilemma, är det viktigt att pedagoger börjar diskutera den problematik som vissa elever upplever runt 
idrott. Att hitta metoder för att möta enskilda elevers behov i idrott framstår som ett viktigt område för 
fortsatt forskning. Om medvetenheten om elevers svårigheter runt idrott höjs och om ämnet 
prioriterades mer kanske idrott inte behöver vara ett ämne i vilket elever behöver ha särskild 
studiegång. Det vore önskvärt att sträva efter att hitta nya lösningar, istället för att reducera ämnet för 
vissa elever. Detta även om det innebär ett heterogent arbete, då dessa elever har varierade behov 
(skolverket, 2009). För vissa elever kanske anpassad undervisning med flexibla grupper, såsom 
Liljeroth och Pettersson (2011) föreslår passar. Andra elever kanske gynnas av extra motorikträning, 
såsom Bejerot (2011) och  Ericsson och Karlssons (2014) föreslår. Kanske kan den svenska skolan ta 
lärdom av och inspireras av Tysklands och Frankrikes arbete med psykomotorik?  

Kanske kan en del av oförmågan att förstå elevers problematik runt idrott återföras till att majoriteten 
av människor har positiva upplevelser av idrott, vilket försvårar förståelsen för de elever som upplever 
idrott som något problematiskt. Detta skulle i så fall till viss del kunna vara en förklaring till Åströms 
(2014) och Jerlinders (2010) forskning gällande utformningen av idrotten, då de pekar på att de 
tävlingsinriktade eleverna och lärarna till stor del styr utformningen av idrotten, på bekostnad av en 
minoritet av elever, vilkas behov blir åsidosatta. 

Resultatet av denna studie är övervägande positivt gällande pedagogernas kunskaper och medvetna 
trygghetsskapande och motiverande metoder för att möjliggöra och arbeta med elevernas rörelse och 
motorikträning. Dessa metoder och kunskaper skulle kunna utvecklas vidare i idrottsundervisningen, i 
enlighet med Jerlinders (2010) framgångsfaktorer för inkludering. Exempelvis skulle det nyss 
påbörjade utvecklingsarbetet i fallstudiens idrottsundervisning, ha stor vinning av kunskapsöverföring 
och kollegialt lärande mellan specialskolan och värdskolan, vilket skulle kunna utgöra goda 
förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete. 

5.4 Förslag till vidare forskning 
Det vore intressant att göra en aktionsforskning runt det fortsatta utvecklingsarbetet i fallstudiens 
idrottsundervisning. Resultatet av en eventuell kunskapsöverföring och kollegialt lärande vore 
intressant att följa, såsom effekterna av den fortsatta utformningen av idrottsundervisningen. Då 
träning är extra viktig för elever med NPF (Hirvikoski, 2013) och då medveten systematisk 
motorikträning tycks gynna elevers utvecklingen och inlärningen (Hannaford, 1997; McPhillips, 
Hepper & Mulhern 2000; Smith, 2015), skulle det även vara intressant att studera effekten en sådan 
träning. I kommande studier skulle det vara intressant om även eleverna själva får komma till tals. 
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Bilaga 1. Intervjuguide med frågeställningar 
  

Hur arbetar pedagoger med motorikträning? 

Hur arbetar du med motorikträning? Berätta och exemplifiera gärna. 

Hur använder du motorikträning i inlärningssituationer? 

När arbetar du med motorikträning? (Lektion, idrott, rast, övrigt) 

Vilka förutsättningar finns för att arbeta med elevers motorik? 

Har det hänt att du har uppmanat elever till motorikträning på fritiden? Berätta. 

Vilka strategier har pedagoger för att möta elever i svårigheter, gällande motorik? 

Hur arbetar du med elever som har motoriksvårigheter? (Strategier, förhållningssätt) 

På vilket vis ges förutsättningar för elever med särskilda behov? 

Hur kan det särskilda stödet se ut för elever med motoriksvårigheter? 

Vilket specialpedagogiskt stöd finns när det gäller motoriksvårigheter? 

Finns några speciella hjälpmedel, metoder, läromedel som är bra när det gäller motorikträning? 

Tas elevernas behov av motorisk träning med i IUP och åtgärdsprogram? 

Hur kan man göra idrotten tillgänglig för en elever med taktil känslighet? 

Vilken uppfattning har pedagoger om motorikens betydelse för inlärning? 

På vilket sätt tror du motorikträning påverkar elever? 

Vad är positivt med motorikträning? 

Finns det någonting negativt med motorikträning? 

Vilken betydelse har motoriken för självförtroendet? 

På vilket sätt tror du motorikträning kan påverka en elevs inlärningsförmåga? 

På vilket sätt tror du motorikträning kan påverkar den sociala förmågan? 

Vilken kunskap har du om betydelsen av motorikträning? 

Är det kunskap som finns med i era pedagogiska diskussioner? 

Tror du att det finns ett behov av att dessa frågor tas upp? 

Hur skulle du vilja att man arbeta med motorikträning? 


