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FN-konventionen artikel 21, §1 
 

”…bör åtnjuta ett fullständigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, 
främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.” 
 
 
 
 
 
"Proceed as if all people are capable of learning 
under instruction. If I proceed in this way, 
sometimes - perhaps often - I will be right, and that 
will be good. What will be good is not that I will 
have been right (much as I enjoy that), but rather 
that some people, who we otherwise might have 
thought could not learn, will learn at least something 
useful to them." 

    
- Baer (1981). A hung jury and a Scottish verdict not proven. 

Analysis and Interbertion in Developmental Disabilities. 1. s. 91-97. 
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1. INLEDNING 
Barn med utvecklingsstörning har inte alltid samma möjligheter som andra barn att skaffa sig 
ett arbete i vuxen ålder. Det är möjligt att fritiden kommer att fylla funktionen som arbete och 
därmed är fritiden viktig för barn med utvecklingsstörning. Även om de får ett arbete i vuxen 
ålder är risken stor de arbeten som erbjuds är lågstimulerande och otillfredsställande. Fritiden 
kan användas som ett redskap för utsatta grupper att öka möjligheter till sociala relationer och 
att leva ett självständigt liv. Trots detta har fritidsservice för personer med funktionshinder 
varit relativt lågt prioriterat inom svensk handikappomsorg. Kommunens verksamheter för 
personer med utvecklingsstörning är riktade mot avgränsade målgrupper. De båda grupperna 
ses som klienter vilket innebär att gruppen vanligtvis är beroende av samhällets insatser i sitt 
dagliga liv (Tideman, 2000, s.246 f). Vår utgångspunkt är att det inte bör vara någon skillnad 
i livsvillkor för personer med utvecklingsstörning jämfört med personer utan 
utvecklingsstörning – det skall råda jämlikhet. Om de personerna med utvecklingsstörning får 
inflytande över utformningen av olika stödinsatser så kan deras valfrihet, integritet och 
delaktighet i samhället öka. 
 
Det är nödvändigt att sätta behoven till följd av sjukdom och skada, i blickpunkten. Då kan 
åtgärder och förändringar finnas. Det kan gälla brister i både personligt stöd och i 
verksamheter och miljöer, vilka skall stå till allmänt förfogande, kan undanröjas. Barn och 
ungdomar med funktionshinder skall precis som andra få tillgång till en barn- och ungdomstid 
med goda uppväxtvillkor vilka ger en individuellt formad förberedelse till ett gott liv som 
vuxen medborgare. (SOU. 1991:46 s. 150 f)  
 
Fritiden ses av många som icke seriös, icke produktiv och som vila från arbetet. Den är även 
frigörande, självförverkligande och ses som ett mål i sig. Det finns inget som säger att den ena 
fritidsaktiviteten är bättre än den andra eller att en mer aktiv fritid är bättre än en mer passiv 
sådan. Det väsentliga är istället att den enskilda individen möjlighet att välja och kontrollera 
sin fritid själv. Många förespråkar detta synsätt och deras undersökningar kan beskrivas som 
"leisure studies" och många av förespråkarna är forskare från Australien, Storbritannien och 
Nordamerika (Haglund, 2001, s. 12). I dessa länder har utbildning med inriktning på fritid nått 
vetenskaplig status, vilket den inte har i Sverige. Det råder brist på inhemsk fritidsforskning i 
Sverige.  
 
Skolan har en betydande roll i de personer med utvecklingsstörnings liv. Den kan teoretiskt 
och praktiskt förbereda dem inför vardagslivet som vuxen. Skolan kan höja de deras 
livskvalitet genom att ge dem förutsättningar för delaktighet i fritidsaktiviteter. Eftersom de 
troligtvis inte kan erbjudas ett stimulerande arbete är fritiden speciellt viktig för deras 
livskvalitet. Vår utgångspunkt att skolan bör se fritiden som en viktig del av utbildningen.   
 
Fritidsutbildning för personer med utvecklingsstörning borde enligt många forskare finnas i 
den obligatoriska grundsärskolan. Den skulle kunna ge dem förutsättningar och möjligheter 
till en meningsfull och stimulerande fritid, genom att öka deras medvetenhet, kunskap och 
färdigheter inom fritidsverksamheter. 

1.1 ARBETETS DISPOSITION 
Utvecklingsstörning kan vara ett brett begrepp och eftersom begreppet genomsyrar vårt arbete 
börjar vi med att definiera det. Detta för att förhindra feltolkningar av vad vi i uppsatsen avser 
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med utvecklingsstörning. Därefter följer teoridelen där vi fördjupat oss i relevanta fakta 
angående fritidsutbildning och dess betydelse. Vi beskriver också den verksamhet vi studerat.  
Det material vi har fått fram genom vår fallstudie använder vi till att knyta samman resultat 
och analys från både empiri och teori. Detta för att läsningen ska flyta utan att man behöver 
bläddra till olika delar av arbetet. I diskussionen behandlar vi resultatet i ett större perspektiv 
genom att använda oss av den kunskap vi nått. 
 
Vi använder oss av begreppet fritidsutbildning i uppsatsen. Vi är medvetna om att 
fritidsutbildning i särskolan är en undervisningsprocess och inte bör kallas för utbildning. ´Då 
man placerar den pedagogiska interaktionsprocessen i skolsammanhang, talar man i allmänhet 
om undervisning eller, i fall att man önskar poängtera undervisningens dynamiska karaktär, 
om undervisningsprocessen´ (Leino & Leino, 1993, s. 10). Inom pedagogiken är utbildning ett 
bredare begrepp där kunskapsinhämtandet ofta är mer eller mindre frivilligt (ibid, s. 12). 
Eftersom de flesta forskare vi använt oss av i vår uppsats använder benämningen `leisure 
education´ och ´fritidsutbildning´, har vi också valt att göra det. 
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2. UTVECKLINGSSTÖRNING 
Vi har inriktat oss på verksamheten särskolan där barn med utvecklingsstörning är 
representerade. Det finns fler definitioner av utvecklingsstörning och handikapp. Vi förklarar i 
denna del några av dem.  
 

2.1 UTVECKLINGSSTÖRNING SOM BEGREPP 
Inom beteendevetenskapliga ämnen som pedagogik och psykologi ses psykisk 
utvecklingsstörning som en konsekvens av en biologisk defekt (Sonnander, 1997, s. 7f).  
Merparten av de med utvecklingsstörning har en hjärnskada genom arv eller genom påverkan 
under fostertiden som foster (prenatala orsaker). Ett mindre antal får hjärnskada i tiden kring 
förlossningen (perinatala orsaker) och ännu färre får det under sin uppväxt (postnatala 
orsaker).  
 
Andelen pojkar med utvecklingsstörning har alltid varit större än andelen flickor med 
utvecklingsstörning. Detta förklaras med att pojkar oftare än flickor drabbas av hjärnskador, 
som leder till grava eller måttliga störningar. När det gäller lindrig utvecklingsstörning i 
skolåldern kan skillnaden i diagnostiken delvis bero på att samhället ställer större krav på 
pojkar i kombination med att pojkar i sina reaktioner är mer aggressiva än flickor. Detta gör 
att de tidigare diagnostiseras som utvecklingsstörda. (Grunewald, 1994) 
 
De psykiska funktionshindren syns inte lika tydligt som de fysiska. De delas enligt 
Magnusson och Lorentzi (1999, s. 42) in i tre grupper – psykiska sjukdomar, 
utvecklingsstörning och andra psykiska störningar. De med psykiskt funktionshinder har ofta 
svårigheter att klara av ett normalt liv och behöver därför ha stöd och hjälp utav personer runt 
omkring sig som de kan lita på och som uppmuntrar dem. Personer med utvecklingsstörning 
lever i en förenklad värld. Utvecklingen i tänkandet går inte i samma takt som hos en 
"normal” och avstannar vid en tidigare ålder. Inlärningen kan vara problematisk då den 
utvecklingsstörda besitter lägre korttidsminneskapacitet vilket försvårar vissa 
inlärningssituationer. (Stenström-Jönsson, 1995, s.3) 
 
Inom beteendevetenskapliga ämnen som pedagogik och psykologi fokuserar man på att 
inlärning, utbildning och omsorg ska anpassas. Man kartlägger kognitiva processer och 
beteendefunktioner hos personer med psykisk utvecklingsstörning samt försöker beskriva och 
predicera utvecklingsförlopp. (Sonnander, 1997, s. 7f) 
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Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (Riksförbundet FUB1, 
1986) definierar handikappet beträffande utvecklingsstörda på följande vis i enlighet med 
rekommendationerna från WHO: 
 

Begreppet handikapp kan definieras som störningar mellan personen, miljön, beroende 
på en varaktig funktionsnedsättning hos personen. Funktionsnedsättningen är den 
faktiska avvikelsen från det normala. När det gäller utvecklingsstörning är det den 
avvikande begåvningsutvecklingen. Själva handikappet uppstår först i samspel med 
miljön. (Riksförbundet FUB, 1986, s. 19) 

 
Att vara utvecklingsstörd är enligt Stenström-Jönsson (1995, s. 3) en neutral benämning som 
är lätt för anhöriga att acceptera. Tidigare har man beskrivit ett handikapp som 
förståndshandikapp eller begåvningshandikapp, vilket har upprört många då det tolkats som 
om personen skulle vara oförståndig eller obegåvad.  
 
Skolverket beskriver särskolans barn:  

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans mål för att de är utvecklingsstörda 
ska tas emot i särskolan. Samma gäller barn som fått ett 
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av 
hjärnskada samt barn med autism eller autismlikande tillstånd. 
(http://www.skolverket.se/pdf/regeringsuppdrag/sarskola2.pdf, 2003-06-05) 

 
Då utvecklingsstörning är det begrepp som skolverket använder på sina elever vid särskolan 
och är en benämning som är lätt att acceptera, ansåg vi det lämpligt att använda samma 
begrepp i vår uppsats. 

                                                 
1 FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska 
kunna leva ett gott liv.  FUB står för Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna. De bevakar 
personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika 
samhällsområden och strävar efter att många ska veta vad utvecklingsstörning är. (http://www.fub.se/fub.htm, 
2003-04-28) 
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3. SYFTE 
Vårt syfte är att med hjälp av en fallstudie observera undervisningen på en särskola för att se 
och exemplifiera vad i verksamheten som kan relateras till fritidsutbildning. 
 

3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Fritidsutbildning är inget etablerat begrepp men förekommer dock inom vissa kretsar. Att 
skapa en fritidsutbildning är en framtidsvision för många som på olika sätt arbetar med 
personer med utvecklingsstörning. Det är möjligt att det finns fragment i undervisningen i 
särskolan idag som kan utvecklas till en fritidsutbildning. För att uppfylla vårt syfte anser vi 
det vikigt att studera särskolan som den ser ut idag utan fritidsutbildning. Vi vill också studera 
vilka funktioner fritidsutbildningen skulle fylla för personer med utvecklingsstörning. 
Eftersom fritiden kan fungera som stimuli för dem är deras integration i befintliga 
verksamheterna viktig.  
 
Våra frågeställningar är: 
 
Vad är det i särskolan som kan liknas vid en fritidsutbildning? 
Vad skulle fritidsutbildning kunna innebära för personer med utvecklingsstörning? 
 
Problemområdet har pedagogisk relevans då vi studerar en undervisningsprocess med tema 
fritid som kan vara ett tillvägagångssätt för att utveckla livssituationen för personer med 
utvecklingsstörning. 
 

3.2 AVGRÄNSNINGAR 
Vi har valt att avgränsa oss till att studera huruvida verksamheten i en klass i en särskola 
skulle kunna utvecklas med fritidsutbildning. Personer med utvecklingsstörning kan ha stora 
problem med att etablera en kontakt med fritiden och dess utbud (Persson, intervju 2003-04-
08).  
 
Det är i grundsärskolan som barn med utvecklingsstörning får första kontakten med det som 
skulle kunna vara en fritidsutbildning. Den första kontakten kan vara viktig för att kan 
påverka och hjälpa till att skapa vanor och normer redan vid tidig ålder. Vi kommer i vårt 
arbete därför koncentrera oss på en grundsärskola. 
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4. REDOVISNING AV KUNSKAPSLÄGET 
Först beskriver vi hur vi gått tillväga för att finna litteratur och sedan har vi placerat in 
relevanta data under rubriker som är viktiga för vårt empiriska arbete. 
 

4.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I LITTERATURSÖKNING 
Vårt litteratursökande började på Social- och beteendevetenskapliga biblioteket, Lunds 
universitetsbibliotek. Vi använde oss av datasökning via den nationella databasen Libris och 
Lunds Universitets databas Lovisa. Sökord vi använde var: funktionshindrade, fritid, 
utvecklingsstörning, handikapp, fallstudie, fritidsutbildning, särskola, kursplan, utbildning, 
etnografi, pedagogisk metodik, pedagogisk forskning, skollag, skolverket, deduktion, 
induktion och observation. 
 
Vi försökte genom ELIN finna aktuella forskningsartiklar inom ämnet. Ganska tidigt fann vi 
två stora namn som har forskat inom vårt problemområde. Professor Stuart Schleien, 
Recreation, Park and Leisure Studies vid University of Minnesota och Ingemar Norling, 
docent vid sektorn för vårdforskning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stuart Schleien 
har presenterat sitt arbete i Sverige och har samarbetat med Ingemar Norling. Båda forskarna 
är överens om att det krävs en medvetenhet kring fritidens innebörd för personer med 
funktionshinder. Sökorden var; leisure, recreation, therapeutic recreation, developmental 
disable, disabilities, leisure education och Schleien.  
 
I engelskspråklig litteratur benämns fritidsverksamheten vanligen Leisure Education eller 
Therapeutic Recreation. Leisure står då ofta för en avgränsad del av tillvaron, den tid som 
återstår efter arbete, sömn, personlig hygien och hemmasysslor eller andra regelbundna och 
återkommande sysslor. Recreation betonar mer fritidens innehåll och kvalitet, oberoende om 
man har arbete eller inte. 
 
Vi har strävat efter att den litteratur vi valt ska vara aktuell, vetenskaplig och ha relevans för 
vårt syfte. I vårt uppsatsarbete har vi försökt använda oss i primärkällor och sökt upp de källor 
vilka författarna hänvisat till. Genom att söka upp primärkällor fann vi Johnny Stockhaus, 
som genom ett projekt har försökt genomföra fritidsundervisning i särskolan i Botkyrka, 
Sverige. 
 
En överblick över undersökningsområdet genom litteratur och intervju kommer vara 
huvudkällorna till våra bakgrundsfakta. Genom att ställa öppna intervjufrågor riktade till 
Bengt Persson, projektledare för ”Alla vinner”2, som presenterade begreppet fritidsutbildning 
för oss. Hans svar inspirerade oss att finna mer information från överskådad litteratur som är 
relaterad till fritidsutbildning och barn med utvecklingsstörning. 
 
För att få idéer kring hur begreppet fritidsutbildning kan tolkas bestämde vi oss för att göra en 
stickprovkontroll. Vi skickade ut ett massmejl (Bilaga 1) till medlemmar i Föreningen 
Fritidstjänstemän Omsorg och Handikapp (FOMS). I mejlet presenterade vi oss och bad dem 
förklara vad fritidsutbildning är för dem, samt bad om tips om lämplig litteratur. Ungefär 250 
representanter över hela Sverige mottog mejlet och vi fick ungefär femton svar tillbaka. De 

                                                 
2se mer på: http://www.lund.se/allavinner (2003-05-19) 
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svaren vi fick bekräftade att det fanns lite forskning inom ämnet och hänvisningar gavs till 
Ingemar Norling, Bengt Persson samt Johnny Stockhaus. Värt att poängtera är att ingen 
tipsade om Stuart Schleien. Responsen hos dem som svarade var mycket positiv. 
 
Vi diagonalläste litteraturen och placerade in vår funna kunskap under rubriker som är 
relevanta för betydelsen av fritidsutbildning. 
 
4.1.1 Källkritik 

De flesta källor vi läst har varit inspirerade av varandra, då det är en liten krets som forskar 
kring funktionshindrade och deras fritid. Detta har medfört att författarna har presenterat 
liknande resonemang och vi har därför inte fått så många infallsvinklar i ämnet.  
 
Eftersom fritidsforskning inte har så lång historia har vi haft svårt att hitta vetenskaplig 
litteratur med relevans för vår undersökning. 

4.2 BEGREPPET FRITID GENERELLT 
Det finns mer än en definition av fritid och det finns inte en exakt definition. Då det existerar 
en mängd olika förslag på hur man bör uppfatta fritid har flera fritidsforskare försökt att 
klassificera dessa definitioner. Definitionerna är ofta överlappande och vi har valt att återge 
några av dessa. 
 
Nilsson (1998) nämner hur problematiskt det kan vara att definiera begreppet fritid. 
Författaren skriver kort ner några försök till definition: överbliven tid (det vill säga tid fri från 
skyldigheter), utövande av särskilda aktiviteter (tillexempel sport, kultur, nöje) och sådana 
aktiviteter som ger upplevelser och är meningsfulla. Problemet menar Nilsson (1998) är att 
skilja på relationerna mellan plikt och icke plikt samt betalt samt icke betalt arbete.  
Även Magnusson och Lorentzi (1999, s.60 f) nämner fritiden som den tid som blir över efter 
alla förpliktelser. De anser att även sysslor som ligger utanför utbildning och arbete som att 
tvätta, laga mat, ta hand om barn och så vidare är förpliktelser. Detta är en vanlig definition av 
fritid och Karlsudd (1999, s. 36f) menar att om fritiden är den tid då man inte arbetar krävs 
det även en definition av begreppet arbete. Karlsudd (1999) och Nilsson (1998) ser båda 
problematiseringen i att definiera fritiden utan att förklara den icke fria tiden.  
 
Dattilo och Murphy (1991, s. 3f) anser att fritiden kan föreställas på flera sätt. Enligt dem ses 
fritiden av många personer som en rekreationsaktivitet, tid utan förpliktelser eller oinskränkt 
tid och som ett mentalt sinnestillstånd. Människor vill hellre medverka i fritiden på grund av 
känslomässiga bindningar vilka är en väsentlig del av upplevelsen än på grund av ett yttre 
resultat eller belöning. 
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Norling (1999) beskriver nedan en modell, som enligt honom, ofta används för att ge en 
totalbild över våra olika aktiviteter. Han betonar att gränserna mellan aktiviteterna är flytande  
då de finns som helhet inom individen och därmed samverkar de med varann. 
 
 

 
 
FIGUR 1. 
 
Modellen borde kunna ses som ett uttryck för den mänskliga vardagen där sektor A och C kan 
ses som vår fria tid, men utifrån det resonemang vi tidigare fört kring att fritiden är något som 
individen upplever som en stund utan obligationer är det dock endast sektor C som kan räknas 
till fritid. Det resonemang Dattilo & Murphy (1991), Nilsson (1998), Karlsudd (1999) samt 
Berggren (2000) så rubriceras sektor A som tvångstid av olika slag. 
 
Enligt ovan beskrivna definitioner är en viktig faktor i betraktandet av fritid, att den ses som 
fri och att det vi gör på vår fritid görs utan tvång och utifrån vår fria vilja. Frågan är dock hur 
fria vi egentligen är? Berggren (2000) menar att fritiden inte alls är så fri som man lätt kan 
förledas att tro. 
 

Fritiden hänger inte fritt i luften, den är avhängig det liv vi är hänvisade till, bland annat 
våra ekonomiska, utbildningsgrundade, etniska, relationsmässiga och genuspräglade 
villkor. (Berggren, 2000, s. 45) 

 
Även om definitionerna av fritidsbegreppet skiljer sig åt och i vissa fall står i opposition mot 
varandra verkar det som om de olika definitionerna kan delas upp i ett fåtal kategorier. 
Friheten att välja, aktiviteter, erfarenheter, den godtyckliga tiden och individuella 
uppfattningar ses av oss som kärnan i dessa kategorier. 

Sömn, hygien, hushåll,
ta hand om barn 

Lönearbete, 
utbildning 

Rekreation, 
kultur/fritid 

A 

B C
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4.2.1 Fritidens innehåll 

Följande nio motiv till fritidsaktiviteter har studerats i studier av personer med och utan  
handikapp. Norling; Jägernert och Lundahl (1983, s. 42f) har i sina funnit undersökningar att 
det inte är några större skillnader mellan grupperna med handikapp och utan handikapp eller 
mellan de olika handikappgrupperna rörande behov av följande motivfaktorer. Det är endast 
inom motivfaktorerna fysisk träning och tävling, spänning, som man märker stora skillnader. 
 
Motivfaktorer. (Norling; Schleien och Bender, 1993, s. 5) 
1 Fysisk ansträngning 
2. Eskapism (till exempel läsa en bok i lugn och ro) 
3. Naturkontakt 
4. Gemenskap 
5. Prestation, (”vara duktig”, lyckas, klara av) 
6. Verksamhetslust, vara aktiv, uträtta 
7. Intellektuell stimulans 
8. Förströelse, avkoppling 
9. Tävling, spänning 
 
Förutsättningen för en bra fritid och rekreation är inre och yttre motivation. Med inre 
motivation menas ett varaktigt och personligt intresse för en viss aktivitet. Med yttre 
motivation avses andras, till exempel personals eller föräldrars intresse för att personen med  
utvecklingsstörning ägnar sig åt en aktiv fritid. (Norling m. fl., 1993, s. 9f) 
 

4.3 HÄLSA OCH LIVSKVALITET 
Hälsostatustest har tidigare inriktat sig främst till den funktionella förmågan och den fysiska 
hälsan. Idag vill man fokusera mer på positiva aspekter såsom sociala och emotionella 
upplevelser av välbefinnande och lycka. Dessa är betydelsefulla i bedömningen av livskvalitet 
och hälsa som hälsostatustesten inte tar upp. (Andersson, 2002, s. 100 ff) 
 
Med hälsa och livskvalitet avses inte enbart om en person är sjuk eller frisk utan 
kvalitetsbegreppet innefattar ett psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande(Magnusson & 
Lorentzi, 1999, s. 18). Begreppet livskvalitet anses vara mångdimensionellt och diskuteras 
utifrån många infallsvinklar. I livskvalitetstest utgår man ifrån från patientens upplevelse och 
diskuterar subjektiv och objektiv livskvalitet. Den subjektiva livskvaliteten handlar om 
individens egen bedömning av sin situation och värdering av sitt liv medan den objektiva 
handlar om fysiska, ekonomiska och andra förhållanden. Försök att objektivt värdera 
livskvalitén kritiseras då individen själv vet vad som gör livet värt att leva. Även en person 
med funktionshinder kan uppleva en vardaglig situation som värdefull och därmed finna den 
glädje som bidrar till god livskvalitet. (Andersson, 2002, s.113f) 
 
Csíkszentimihályis (1996, s. 18ff.), professor i psykologi, skriver att vi själva kan påverka vår 
livskvalitet genom att kontrollera våra inre upplevelser. Hans studier har visat att man kan nå 
ett tillstånd där människan är så uppslukad av vad hon gör att inget annat betyder något. 
Tillståndet kallas flow. En stark känsla av tillfredställelse tar överhand även om priset kan bli 
högt. Istället för att stirra sig blind på materiell framgång så menar Csíkszentimihályis (1996, 
s. 68) att man kan förändra vardagslivet och göra det mer harmoniskt och tillfredsställande. På 
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så sätt blir det lättare kan hamna i sinnestillståndet flow. Norling m fl (1993, s. 2) tolkar 
begreppet som ’den sammansatta upplevelsen av kontroll, glädje och självförtroende man får 
när utövandet fungerar bra.’ 
 
Den uppfattning en person med handikapp har om villkoren för vardagens tillvaro och 
möjligheterna att förändra dessa, präglas i stor utsträckning av hans personliga och historiska 
erfarenheter. Tolkningen av fenomen som har betydelse för handikappet och för de upplevda 
hinderna för ett självständigt liv, sker mot bakgrund av tidigare erfarenheter av strukturella 
och organisatoriska förhållanden. Valet av strategi för att organisera sitt liv på ett sätt man 
själv finner värdigt påverkas av den tolkning som gjorts av orsaker och orsaksrelationer på en 
privat och samhällelig nivå. (Nyberg, 1991, s.100) 
 
Barron (2000) skriver hur viktigt det är för personer med funktionshinder att vara oberoende 
av andra. Att kunna vara självständig och oberoende värderas högt vilket ger att man får ett 
större inflytande över den egna livssituation. Autonomi är uttryck för oberoende som skiljer 
sig från ´att klara av vardagssysslor utan hjälp’. Oberoende i denna mening menas att man 
själv har möjlighet till att bestämma över den service och assistans som behövs. (ibid., s. 355 
f) 
 
4.3.1 Fritid för högre livskvalitet 

Norling (1999) menar att det är livsstilen i sig, det vill säga fritidsvanorna, som är mest 
avgörande för livskvalitet och hälsa. Han pekar på flera svenska och utländska studier där 
man studerar olika delfaktorer som påverkar livsstilen. De olika studierna visar generellt att 
rekreationens kvalitet och inriktning, det vill säga livsstilen, har högt förklaringsvärde när det 
gäller livskvalitet och hälsa. Detta förklaringsvärde är enligt Norling (1999) betydligt högre 
än faktorer som ekonomi och boende. 
 
För att få fritiden meningsfull krävs ett engagemang. Den bör innehålla komponenter som 
utveckling, stimulans, engagemang, avkoppling, frivillighet och kontemplation (betraktelse). 
(Magnusson & Lorentzi, 1999, s. 60f) Utgångspunkten för en kvalificerad fritidsutbildning 
och fritidsrådgivning bör vara det som inom arbete och fritid upplevs som bristfällig 
stimulans. Fritiden ska ha ett stimulansvärde. Har man ett lågstimulerande arbete bör fritiden 
kompensera denna brist. (Norling m.fl, 1993, s. 11) Även Karlsudd (1999, s. 36) instämmer i 
teorin om ett arbete ger föga stimulans bör fritiden kompensera. Han skriver att om man är 
arbetslös så ger endast fritiden stimulans och det förhållandet måste även gälla skola och 
skolomsorg. 
 
Enligt Norling m.fl. (1993, s. 8) har fritiden stor betydelse för majoriteten av befolkningen. 
Författarna betonar att om man lägger betydelse på välbefinnande, livskvalitet, hälsa och 
liknande så har fritiden störst betydelse i samband med arbete. De nämner i rapporten att 
denna bild förändras för hindrade grupper som handikappade, äldre, ensamstående föräldrar 
och familjer med barn som har något handikapp. I dessa grupper får fritiden ökad betydelse 
medan arbetet minskad. De drar slutsatserna att detta innebär att fritidens inriktning och 
kvalitet fungerar som förklaring till att personer med handikapp mår bra eller dåligt samt att 
det är mest effektivt eller lönsamt att förbättra personer med utvecklingsstörnings 
välbefinnande och livskvalitet genom åtgärder inom fritiden. 
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Fritiden har visats vara viktig både för psykisk och fysisk hälsa. Sociala relationer är av stor 
betydelse för ett välbefinnande och brist på dem kan leda till psykiska hälsoproblem skriver 
Lennartsson (1993, s. 31 ff). Hon skriver om en nätverksstudie, där de kommit fram till att 
någon sorts relation till andra, både stark eller svag, är bättre än ingen alls. Denna gemenskap 
utgör en möjlighet att ”handla kollektivt för gemensamma mål och intressen” (Lennartsson, 
1993, s. 32). Gemenskapen kan finnas i både föreningar och organisationer samt bland 
närstående som familj, vänner och grannar. Utan sociala kontakter blir en aktiv fritid mindre 
lockande och personer som saknar umgänge blir då mindre aktiva på fritiden. (ibid., s. 32) 
 
Mannegren (1993), har undersökt olika grupper av ungdomar med handikapp för att studera 
deras kulturella delaktighet i samhället. Hon har då fokuserat sig på fritidens och kulturens 
påverkan eftersom den tar upp stora delar av den handikappades liv. Undersökningen 
koncentrerade sig på FUB:s aktiviteter. FUB erbjuder många olika sorters aktiviteter och 
många ungdomar med utvecklingsstörning trivs bra med deras verksamhet. Ungdomar med 
lättare utvecklingsstörning kan däremot finna det jobbigt med den segregerade verksamheten. 
De har svårt att anpassa sig både i denna och den ”ordinarie” fritidsverksamheten. Därmed 
kan de ha svårare att uppleva ett meningsfullt liv. Enligt hennes undersökning ansåg många 
att organiserade aktiviteter inte var nödvändiga. Dans och musik var två populära aktiviteter. 
Det roligaste var danskvällarna då de fick sjunga, dansa och vara med kompisarna. FUB hade 
en kampanj där ungdomarna fick kontaktpersoner, som kunde hjälpa dem att komma ut i 
samhället och finna meningsfulla aktiviteter. De ungdomar Mannegren (1993, s.42ff) 
samtalade med var nöjda med FUB:s verksamhet och längtade inte alls efter andra aktiviteter i 
samhället. 
 
Den sociala aspekten är viktig för hög livskvalitet och välbefinnande. Fritidens aktiviteter är 
ett sätt att forma sociala gemenskaper. (Norling m.fl., 1993; Lennartsson, 1991; och 
Mannegren, 1993) 
 

4.4 NORMALISERING, SÄRBEHANDLING OCH INTEGRATION 
 
4.4.1 Normaliseringsprincipen 

Normaliseringsprincipen formades av Nirje (1992, s.18 ff) då han reagerade på att 
institutionsboende hämmade personer med utvecklingsstörnings utveckling. 
Normaliseringsprincipen innebär att man ska skapa mönster och villkor i det vardagliga livet 
hos personer med mentala handikapp som är jämförbara med de normer och mönster som 
finns i det övriga samhället: 
 En normal dagsrytm för personer med handikapp som att gå upp ur sängen, klä sig, äta, 

aktivera sig och lägga sig under normala omständigheter.  
 En normal livsrytm, det vill säga att allt inte sker på ett och samma ställe utan de ska 

komma hemifrån genom andra aktiviteter.  
 Normal årsrytm då högtider, traditioner och semestrar inte får glömmas. 
 Normala utvecklande erfarenheter för livscykeln följaktligen, alltså att uppleva de olika 

faserna i livet genom markerade förändringar i deras liv. 
 Att val, önskningar och drömmar måste tas på allvar hos personer med 

utvecklingsstörning. 
 Att män och kvinnor inte hålls isär som de gjorts på institutioner tidigare då detta går emot 

deras intressen och utveckling.  
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 Att leva med normal ekonomi. 
 Att standarden på faciliteterna till exempel sjukhus och skolor är densamma som för de 

faciliteter som riktar sig till övriga samhället.  
 
Normaliseringsprincipen används på olika sätt i världen. Det skandinaviska sättet tolkar den 
som att det ska ske en ömsesidig anpassning, både från personer med utvecklingsstörning och 
från det resterande samhället. (Stenström-Jönsson, 1995, 22 f) Personerna med 
utvecklingsstörning ska inte tränas till att bli ”normala” utan samhället ska acceptera att en del 
människor är annorlunda (Hill & Rabe, 1991, s. 9). Det amerikanska sättet innebär att det är 
de med utvecklingsstörning som ska försöka anpassa sig till de normativa system som råder i 
samhället (Stenström-Jönsson, 1995, 22 f). Enligt Schleien; Ray; och Green, (1997, s. 9f) 
innebär Nirjes normaliseringsprincip att kommunens fritidsservice och aktiviteter för personer 
med funktionshinder inte skulle vara annorlunda eller att de skulle vara separerade från den 
service och aktiviteter personer utan funktionshinder mottager, endast på basis av att 
individen är funktionshindrad. 
 
Schleien m fl, (1997) anser att normaliseringens mål applicerade i fritidsverksamheterna kan 
erbjuda personer med utvecklingsstörning fysiska möjligheter att, tillsammans med personer 
utan utvecklingsstörning, lära sig sociala, sportsliga och andra kreativa färdigheter.  
 

In short, the concept of normalization means that recreation providers look beyond 
individual techniques an programs to the broader scope of leisure delivery systems and 
how they influence social inclusion within community recreation settings for people 
wiith varying abilities. (Schleien m fl, 1997, s. 9) 

 
Som en följd av denna princip kom en strävan om integrera de psykiskt sjuka människorna i 
samhället, de som så länge levt isolerade från allmänheten (Hill & Rabe, 1991, s. 9). 
 
4.4.2 Normalisering och handikappsidrott 

Till Nirjes normaliseringsprincip hör också personer med utvecklingsstörning ska få respekt 
för deras val av handlingar och önskningar. Om de på fritiden vill utöva någon idrott ska det 
vara möjligt för deras önskningar att gå i uppfyllelse. Östnäs (2000, s. 271ff), tar upp fyra 
olika perspektiv för att förstå handikappsidrotten som fenomen. Lägg märke till att de olika 
perspektiven visar de olika människosyner som råder i samhället idag.  
 
 Det första är rehabiliteringsperspektivet. Den engelska läkaren Ludwig Gullman började 

på 1940-talet använda idrotten som komplement till annan medicin och behandling av 
engelska krigsinvalider. Det var på så sätt handikappsidrotten växte fram med syfte att 
komplettera sjukgymnastik, arbetsterapi och medicinsk behandling.  
 Det andra syftar på Nirjes normaliseringsprincip angående fritid- och idrottsaktiviteter. 

Idrotten ses här som en arena där alla ska kunna delta och där personer med 
funktionshinder ses som en individ kapabel till att utföra en idrott oavsett funktionshinder.  
 Det tredje perspektivet kallas för beundrarperspektivet. Härmed betonas funktionshindret 

(till skillnad från normaliseringsperspektivet) och prestationen personen med 
funktionshindret åstadkommer beundras. 
 Till sist nämns tycka-synd-om-perspektivet där man ser personer med funktionshinder 

som passiva objekt och medlidande från andra människor är det enda som kan skapa 
individuell status. (ibid, s. 271ff) 
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Effekten av handikappsidrotten är egentligen inte annorlunda än idrotten för allmänheten. 
Östnäs (2000, s. 271ff) diskuterar olika värdesystem där han utgår från Engström (1998). 
Idrotten medför både egen- och investeringsvärden. Med egenvärdena menas att idrotten har 
unika, rekreativa, sociala och inlärningsmöjligheter. Investeringsvärdena syftar på vad man 
får ut av idrotten inom hälsa, fysiskt välbefinnande och därmed är idrotten en investering i 
framgång (Östnäs, 2000, s. 283). Rekreativitetsvärdet är det som uppnås genom att individen 
kan delta i gemenskapen vid en idrottsanläggning, vilket är en annan miljö än den närmaste. 
Idrotten har mindre institutionskänsla och ger därmed positiv stimulans för integrering. 
 
4.4.3 Särbehandling och integrering 

På ett tidigt stadium av integreringsprocessen var det inte ovanligt att projektledare trodde att 
en positiv interaktion skulle ske genom att placera barn med och utan utvecklingsstörning i 
samma fritidsaktiviteter eller på samma skolgård. Det förmodades att barnen skulle bli nära 
vänner. Det blev ganska snart synligt att fysisk närhet i sig själv inte kunde svara för ett 
positivt resultat. På 70-talet ökade bevisen att barnen utan utvecklingsstörning utan en riktig 
strukturering av en vuxen uppfattade sina kamrater med utvecklingsstörning negativt. De 
kände sig obekväma och fylldes av en osäkerhet när de umgicks eller interagerade med dem 
och under ostrukturerade interaktioner visade de känslor som totalt avvisande av dem. 
Därefter blev det klargjort att barn utan utvecklingsstörning av naturen inte har positiva 
attityder och beteenden gentemot personer med utvecklingsstörning utan att dessa måste 
försiktigt inplanteras för att sedan aktivt förändras på sikt. (Rynders & Schleien, 1993, s. 2) 
 
Det finns både positiv och negativ särbehandling. Idén med den positiva särbehandlingen är 
att arbeta med speciella åtgärder, som ska förbättra den diskriminerade gruppens förhållande i 
vardagslivet. Detta innebär att vissa människor särskiljs för att kunna utnyttja samhällets 
resurser i form av stöd och kompensation för ett funktionshinder. Argument för den positiva 
särbehandlingen är att den utsatta gruppen får hjälp med rättigheter till samma livsvillkor som 
alla andra. De får genom särbehandlingen ökad jämlikhet. Detta har kritiserats då det anses att 
stödet ofta ges till fel grupper då det finns andra grupper som behöver stödet i minst lika stor 
omfattning. Ytterligare kritik menar att grupper som får särbehandling inte alltid är medvetna 
om åtgärderna utan kräver ofta ännu mer stöd. (Tideman, 2000, s. 252 f)  
 
Segregerade verksamheter har ofta motiverats som förberedelse till kommunens utbud av 
fritidsaktiviteter. De segregerade verksamheterna är bättre än total isolering, men istället för 
att de maximerar personer med utvecklingsstörning färdigheter, tenderar de att fokusera på 
den minsta gemensamma nämnaren, oberoende av hur elementär den är. (Schleien m fl., 
1997, s. 15) 
 
Karlsudd (1999, s. 48f) kritiserar begreppet positiv segregation då han anser att det är ett 
motsägelsefullt begrepp. Segregation, i meningen att fullt segregera, kan aldrig vara positivt. 
Vidare anser han att om begreppet kan förmå människor att ändra attityder är 
"nödvärnssegregering" (ibid., s. 49) ett lämpligare ordval. I segregerade åtgärder är det inte 
alltid särskolebarnet som värnas. Det är sannolikt att övriga barn och verksamheter kan bli 
skyddade från de barn som inte riktigt passar in. 
 
Persson (2003-04-08)  nämner att fritiden ska fungera som ett redskap att bryta den isolering 
som personer med utvecklingsstörning ofta befinner sig i. Fritiden är att sätt att finna 
gemenskap, tillhörighet och kompisar. Det är vanligt att personer med utvecklingsstörning har 
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dålig hälsa och mår dåligt på grund av inaktivitet och isolering. Nu hoppas Persson att man 
genom en fritidsutbildning kan slussa in personer med utvecklingsstörning i olika 
fritidsverksamheter och därmed ge dem psykisk, fysisk och social stimulans. Fysiska 
förmågor och speciellt motorisk träning är en viktig poäng med aktivering. Färdigheter och 
förmågor ska inte vara avgörande, utan det är det personliga intresset som ska styra. Det är 
vanligt att man utgår från en diagnos av personen med utvecklingsstörning och låter den styra 
valet av lämplig aktivitet åt individen med syfte att öka till exempel motoriken. Han anser att 
man ska tänka mer på att det ska vara roligt. Aktiviteter ska kunna ge någon form av 
träningseffekter men de ska också tillföra upplevelser, vilka kan upplevas som stimulerande.  
 

4.5 SÄRSKOLA 
Efter att ha ingått i integrerade grupper inom förskolan placeras de flesta barnen med 
funktionshinder i segregerade särskoleklasser när de börjar grundskolan (Karlsudd, 1999, s. 
39). Då de barn som bildar underlag i vår studie är inskrivna på särskolan, vars organisation 
och verksamhet påverkar barnens fritidsutbildning, redovisar vi särskolans skolform.  
 
4.5.1 Vad är särskola?  

Enligt skollagen från 1994 är särskolan till för de barn och ungdomar som inte kan gå i grund- 
och gymnasieskolan på grund av utvecklingsstörning. Liksom grundskolan har särskolan 
skolplikt. Innan man börjar i särskolan bedömer styrelsen för särskolan om barnet ska tas 
emot i särskolan. Samma styrelse kan också göra bedömningen att barnet ska gå över från 
särskolan till grundskolan. Varje elev har tillgång till en provtid på sex månader i någon av 
dessa skolformer innan bedömningen sker (SFS, 1995:206). Utbildningen syftar till att ge 
barn och ungdomar med utvecklingsstörning, så långt det är möjligt, en anpassad utbildning 
motsvarande den som ges i grundskolan och gymnasieskolan (SFS, 1985: 1100, 3 kap, § 2). 
 
Den obligatoriska särskolan innebär nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan sju 
och sexton år. Eleverna har rätt till ett tionde, frivilligt skolår för att komplettera utbildningen 
(SFS, 1985: 1100, 3 kap, § 2; Skolverket, 1996). Den obligatoriska särskolan omfattar två 
parallella former, grundsärskolan och träningsskolan. De två formerna ska underlätta 
anpassningen av undervisningen efter varje elevs individuella nivå (Skolverket, 1996, s. 5). 
Något förenklat kan man säga att i grundsärskolan går elever som kan lära sig läsa och skriva 
och de erhåller undervisning i samma ämnen som grundskolans elever, med anpassning av 
omfattning och innehåll efter varje elevs förutsättningar. Elever på träningsskolan har 
handikapp som gör att de inte kan tillgodogöra sig undervisning i grundsärskolan. 
Undervisningen på träningsskolan är inriktad på social träning och praktiska färdigheter. 
(Karlsudd, 1999, s. 42) 
 
4.5.2 Kursplan för obligatorisk särskola 

Förr utgick särskolans undervisning ifrån särskilda läroplaner, men sedan 1994 har särskolan 
en gemensam läroplan med de övriga skolformerna. I läroplanen anger regering och riksdag 
den värdegrund skolan ska vila på och de riktlinjer som skall gälla för skolarbetet. I 
kursplanerna anger regeringen mål för undervisningen i respektive ämne och ämnesområde 
(Skolverket, 1996, s. 6, 33). Kursplanerna anger inte arbetssätt, organisation eller metoder, 
utan fungerar som ett styrdokument, så att undervisningen kan anpassas efter individuella 
behov och förutsättningar. 
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I grundsärskolan omfattar kursplanerna tolv ämnen som liknar den allmänna skolans 
kursplaner. Träningsskolans kursplan specificerar sig mer till personer med grövre 
utvecklingsstörning. Den innefattar fem större ämnesområden som estetisk verksamhet, 
kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. 
(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0203&skolform=1311&infotyp=2
&id=1311, 2003-04-09) 
 
 
Timplaner för särskolan. (SFS, 1995:206) 
 
 
Timplan för grundsärskolan 
 
Utbildningens omfattning i årskurserna 1-10 i 
grundsärskolan i timmar om 60 minuter för ämnen 
och totalt 
 
 
Ämnen: 
Bild  250 
Hemkunskap  650 
Idrott och Hälsa  900 
Musik  460 
Slöjd  880 
Svenska  1440 
Engelska  200 
Matematik  980 
Naturlära  650 
Samhällslära  770 
Elevens val  20 
 
Totalt  7400 
Därav skolans val 2000 
 

 
Timplan för träningsskolan 
 
Utbildningens omfattning i årskurserna 1-10 i 
träningsskolan i timmar om 60 minuter för ämnet 
och totalt 
 
 
Ämnesområden: 
Estetisk verksamhet 1050 
Kommunikation 1050 
Motorik  1050 
Vardagsaktiviteter 1050 
Verklighetsuppfattning 1050 
Elevens val  200 
Fördelbar 
undervisningstid 1570 
 
 
 
 
Totalt  7020 

 
 
FIGUR 2.  
 
I grundsärskolan varierar elevernas utvecklingsstörning kraftigt vilket gör gruppen heterogen. 
På grund av de olika nivåerna finns det behov av individanpassad undervisning. För att nå de 
mål som kursplanerna innefattar sker det utvärderingar och utvecklingssamtal som ska ge 
underlag för åtgärder i undervisningen. Detta kräver att undervisningens delmål ständigt 
granskas så att resultaten följs upp, utvärderas och att nya individuella delmål för eleven 
utformas så att specifika metoder utvecklas. (Skolverket, 1996, s. 6f) 
 
Hill och Rabe (1991) menar att skillnader mellan grundsärskolan och träningsskolan många 
gånger ser ut att vara större än skillnaderna mellan grundsärskolan och grundskolan. 
Grundsärskolan beskrivs som en ”relativt homogen form som präglas av en 'skolattityd' 
medan träningsskolan lätt blir en smältdegel för de elever 'som blir över'." (ibid., s. 55) 
 



16 

4.5.3 Skolans roll 

Skolan är till för att förbereda eleven för vuxenvärlden. Eftersom vuxna med 
utvecklingsstörning har ett fritidsinriktat liv bör skolan undervisa mer inom ämnet. 1990 
införde man undervisning om fritiden för att först och främst ge elever med 
utvecklingsstörning inblick i hur fritidslivet fungerar och vad som finns att göra. Flera 
undersökningar har visat att tidiga erfarenheter och bra undervisning angående ämnet kan 
vara avgörande för hur personer kommer att fortsätta att leva sina liv. (Magnusson & 
Lorentzon, 1999, s. 88)  
 
En rapport av Norling m.fl. (1993, s. 1ff) anser att det är olämpligt att definiera fritid och 
skolutbildning för personer med utvecklingsstörning utifrån de roller och principer som 
existerar bland annat inom arbetslivet. De arbeten som de erbjuds är oftast lågstimulerande. 
Enligt rapporten leder det till att skolans utbildning blir ensidigt arbetsinriktad, vilket inte 
stämmer överens med den verklighet som är elevernas framtid. 
 
En av särskolans viktigaste uppgifter är att eleverna får kunskaper som gör att de kan påverka 
sin situation och sin relation till omgivningen. Val av undervisningsmål och arbetssätt samt 
förhållningssätt hos omgivningen, i samspel med eleven, är då av avgörande betydelse. 
(Skolverket, 1996, s.7) 
 

4.6 FRITIDSUTBILDNING 
Fritidsutbildning för personer med utvecklingsstörning är en etablerad verksamhet i USA och 
Storbritannien. I Sverige har det däremot varit trögt att dra igång en fungerande 
fritidsutbildningsverksamhet. Orsakerna till detta kan bero på bristande forskning inom 
fritidsområdet. Idag har tanken väckts hos engagerade runt om i Sverige och behovet har 
börjat uppmärksammas. (Persson, 2000, s. 9ff)  
 
Användandet av samverkande och lärande strategier inom integrerade fritidsaktiviteter har 
visat sig vara en stark kombination som förenklar för barn, med och utan funktionshinder, att 
deltaga. Värdet av fritid som främjar delaktighet för personer med utvecklingsstörning har 
upprepade gånger demonstretats i många olika sammanhang. Flertalet gånger har det bevisats 
att betydelsen av att skapa ett samarbetsvänligt och strukturerat klimat gynnar positiva sociala 
interaktioner, såsom integrerade fritidsaktiviteter. (Rynders & Schleien, 1993, s.1) 
 
4.6.1 Fritidsutbildning i Sverige 

Enligt Persson ( 2003-04-08) har utvecklingen av samhällets fritidsservice för personer med 
utvecklingsstörning blivit försenad. När institutionerna avvecklades diskuterades inte fritid 
och hälsa i tillräcklig utsträckning och detta resonemang började för sent. Fritiden är viktig för 
alla och speciellt viktig är den för dem då den kan bryta den isolering som kan vara vanlig hos 
dem. Idag finns det prova-på-verksamhet i svensk särskola. Det innebär att det anordnas dagar 
då eleverna får pröva på olika slags aktiviteter och kan då få kännedom om fritidsaktiviteter. 
Detta upplevs som något kul och inte som så ofta tidigare en behandling av deras diagnos. När 
Persson ställer prova-på-verksamheten kontra fritidsutbildning anser han att den sistnämnda 
ger större helhet och arbetar mer med inställningar och attityder gentemot egen förmåga och 
aktiviteter. Fritidsutbildningen ska fungera som en introduktion till det idag verksamma 
fritidsområdet som finns i en kommun. 
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På många skolor finns det en väl utvecklad fritidsverksamhet, som ofta fungerar endast under 
skoltid, vilket gör att eleverna med utvecklingsstörning trots allt inte har kunskap om hur man 
tar initiativ och påverkar sin fritid. Skolan måste inse betydelsen av initiativtagande så att de 
vågar eller förvärvar förmåga att ta kontakter för att skaffa den information som behövs för att 
deras lediga tid ska bli meningsfull istället för att sitta ensamma och passiva. Det handlar inte 
om drastiska förändringar av lärare och lokaler utan om attityden till fritidsutbildning och att 
förstå detta är det viktigaste skolan kan ge eleverna med funktionshinder. (Stockhaus, 1993, s. 
21) 
 
Norling m.fl.(1993) nämner fritidsutbildning som begrepp. Denna rapport påpekar faran med 
att koncentrera fritidsutbildning för personer med utvecklingsstörning till skolmiljön. Detta 
ger en smal exponering av aktiviteter och försvårar tillämpningen av kunskaperna i samhällets 
fritidsmiljöer. Författarna till rapporten fann att deras erfarenheter visar att den instruktion 
som ges i skolan lätt ger upphov till misslyckanden eftersom målet med utbildningen är 
aktiviteter i hemmamiljön eller kommunens fritidsutbud. De nämner som exempel att 
utflykter är sällsynta och att dessa sker i allt för stora grupper. Stora grupper med avvikande 
personer i fritidsmiljön förstör möjligheterna till integration och samverkan med personer utan 
handikapp. Författarnas erfarenheter visar således att om urval, prövning och träning ska 
fungera för personer med utvecklingsstörning måste metodiken vara professionell. Ett 
program för fritidsutbildning har stora chanser att bli framgångsrikt om det är väl planerat, 
sker ofta, är systematiskt och sker i små grupper i samhällets fritidsmiljöer. (ibid., s. 57) 
Nilssons (1998) undersökningar visar att fritidens innehåll i stor utsträckning formas på skol- 
och arbetstid. Därför understryker vi att behovet av fritidsutbildning inom skolans ramar för 
utformning av fritidens innehåll är stort. 
 
Under ledning av Stockhaus genomfördes i Sverige mellan år 1989-1992 ett samarbetsprojekt 
av omsorgsnämnden i sydvästra omsorgsområdet i Stockholms läns landsting, tillsammans 
med Botkyrka-, Huddinge- och Södertäljekommun. Projektet skulle ge utvecklingsstörda barn 
en utbildning i fritid. Tanken var att de som vuxna skulle, liksom alla andra, kunna 
tillgodogöra sig det fritidsutbud som finns. Genom fritidsundervisningen skulle 
förhoppningsvis ett bra samarbete mellan skolornas och kommunernas fritids- och 
kulturverksamhet samt föreningsliv, kunna utvecklas. De ämnen som finns i särskolan ska 
givetvis inte bytas ut utan ska vara ett hjälpmedel att ge perspektiv på fritiden. (Stockhaus, 
1993, s. 4ff) 
 
4.6.2 Komponenter i en fritidsutbildning 

Fritidsutbildning är en mångfasetterad process som kräver full förståelse för avsikten med 
fritiden och hur denna kan bidra till ett fullständigare liv. Föreställningen av att fritiden är ett 
sinnestillstånd och inte enbart en aktivitet eller ett segment av tid är värdefull när 
formulerandet av en nalkande fritidsutbildning ska ske. Aktivitet och tid må vara inkluderade 
i det totala sammanhanget, men de är endast medel att nå målet, inte själva målet. (Dattilo & 
Murphy, 1991, s. 8ff) 
 
Dattilo och Murphy (1991, s. 77-247) har beskrivit sex olika fritidsprogram som vart och ett 
fokuserar på olika komponenter i en fritidsutbildning. Dessa program tillför en fördjupad 
granskning av olika användningsområden som en speciell komponent i fritidsutbildningen. 
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A: (Leisure awareness) Fritidsmedvetenhet. Deltagarna skall göras medvetna om sin 
inställning till fritiden, förstå de omständigheter som kan påverka utövandet, samt undersöka 
tidigare, nuvarande och nya aktiviteter.  
B: (Leisure appreciation) Fritidsvärdering. Skapa möjligheter för deltagarna att förstå olika 
definitioner av fritid och fritidslivsstil, förstå fritidens roll i samhället, känna till effekter och 
olika hinder och hur man övervinner hinder.  
C: (Self-determination) Självbestämmande. Ge deltagarna möjligheter att se sina egna 
framsteg inom fritiden, att förstå vikten av personlig utveckling och ta ansvar för sin egen 
aktivering. Eleverna får också lära sig att utrycka personliga eller egna önskemål och de får 
förmåga att försvara sina rättigheter. 
D: (Decision making) Beslutsfattande. Lära deltagarna att förstå hur man går tillväga för att 
själv bestämma över sin egen fritid. De ska lära sig att formulera personliga fritidsmål och 
veta hur man kan uppnå dessa. Eleverna ska utveckla förmågan att förstå vilka krav och 
personliga resurser som är förknippade med varje aktivitet. De ska också klara av att välja 
aktivitet som gör det möjligt att uppnå fritidsmålen.  
E: (Leisure resources) Kunskap om fritidsutbudet. Lära deltagarna var man hittar 
fritidsinformation. De ska lära sig att hämta och använda sig av information från olika källor. 
(Dattillo & Murphy, 1991, s. 77-247) 
 
Fritiden kan för många vara enda chansen att komma ur sin sociala isolering och kanske enda 
möjligheten att röra på sig. Fritidsundervisningen i grundsärskolan kan sätta stopp för de 
hinder som kan uppstå. Genom att få teoretiskt och praktiskt kunskap om fritidsområdet 
förebyggs de hinder som kan uppkomma och eleverna tränar sin medvetenhet och säkerhet 
om fritiden. (Stockhaus, 1993, s. 11ff) 
 
Stadgande av villkoren för fritiden kan kritiseras, då valmöjligheterna kan begränsas eftersom 
det individuella valet får lite uppmärksamhet av utövarna och forskarna. Detta innebär att 
aktiviteterna som erbjuds ofta är ostimulerande med begränsade ansträngningar för att 
anförskaffa möjligheter som låter individer uttrycka sina preferenser för ett medverkande och 
deltagande. Dessa preferenser borde komma i första hand när en fritidsutbildning ska 
utvecklas. (Dattilo & Murphy, 1991) Enligt detta kan stadgandet av villkor i fritidsservice 
hämma valmöjligheterna för individers fritidsutövande då deras viljor och önskningar inte får 
uppmärksamhet av dem som är verksamma och beslutsfattande inom de aktuella 
verksamhetsområdena.  
 
4.6.3 Fritidsutbildning som dynamisk process 

Fritidsutbildning är långtifrån färdigutvecklat och stillastående; det är en dynamisk process 
som involverar fortlöpande förbättring av fritidsrelaterade kunskaper, färdigheter och 
medvetenhet. Det är en process som består av unika komponenter med avsikten att hjälpa 
individer att identifiera och klargöra sitt fritidsmönster. (Dattilo & Murphy, 1991, s. 8) 
 
Att utveckla en medvetenhet om sig själv i förhållande till fritiden samt att finna metoder som 
förenklar medverkande, ökar möjligheten till att människor utnyttjar och upplever sin fritid. 
Ett viktigt element i fritidsutbildning är att deltagarna själva känner ansvar gentemot fritiden 
samt att de känner till sin förmåga. Att vara lycklig och att ha kul är upp till individen själv. 
Individerna måste känna att de själva kan ändra och förbättra sina fritidsvanemönster. De 
måste också själva kunna ta beslut och göra val angående fritiden. På grund av detta måste 
personer med utvecklingsstörning lära sig att undersöka och öka de alternativ som är 
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relaterade till fritidsdeltagandet. Fritidsutbildning är till för att lära individer att de har makten 
och kan förbättra sina liv genom att delta i en givande, meningsfull och aktiv fritid. (Dattilo & 
Murphy, 1991) 
 
4.6.4 Planering av fritidsutbildning 

Stockhaus (1993, s. 11) skriver att det ofta finns hinder i vägen för personer med 
utvecklingsstörning att utöva fritidsaktiviteter. Om inte motivation och intresse saknas kan det 
finnas andra hinder av social, fysisk eller psykisk natur. Det kan vara bristande kunskap om 
utbud, dåligt självförtroende, okunskap om färdtjänst, bristande tillgänglighet och mycket 
annat. Det är viktigt att undersöka och ringa in de omständigheter där det uppfattas som svårt 
för personer med utvecklingsstörning att utöva en aktivitet (Norling, 1985). Detta för att 
framgångsrikt kunna utveckla en fritidsutbildning som ger resultat och inriktar sig på deras 
behov. 
 
Först ska deltagarna ges kunskaper om fritiden och dess innehåll. Därefter kommer 
handledning, instruktion och träning. Under denna tid bör familj och vänner vara med och 
stötta deltagaren. Efter att deltagaren erhållit teoretisk och praktisk kunskap är det viktigt att 
det följs upp och etableras i vanemönstret. Resultatet blir att deltagaren kan ha ett 
självständigt fritidsutövande. (Dattilo & Murphy, 1991, s. 77-254) 
 
Stockhaus (1993, s.16ff ) beskriver sitt sätt att planera utbildningen. På lågstadiet menar han 
att det är viktigt att eleverna får pröva på olika aktiviteter, uppleva kamratskap så att man kan 
känna trygghet i gruppen och öva upp motoriken. Övningarna ska ske i skolans närmiljö. På 
mellanstadiet ska runt-omkring-saker övas så att eleverna blir mer medvetna om hur det går 
till runt omkring de olika aktiviteterna. Här tillkommer praktiska och sociala färdigheter som 
att resa, ta hand om pengar, förvara pengar. Dessutom ska eleverna lära sig att passa tider, 
ansvara för utrustning och kostnader i samband med fritidsutövningen. I högstadiet ska allt 
repeteras men med ökad svårighetsgrad. 
 
I en fritidsutbildning är kontakten med föräldrar viktig. En fritidsutbildning bör arbeta 
gentemot föräldrar så att deras attityder blir till hjälp för barnen. Information om de aktiviteter 
som sker i skolan ska nå föräldrarna. Ett sätt att föra informationen vidare är genom 
bildmaterial som illustrerar att de aktiviteter de utför är möjliga. (Persson 2003-04-08) 
 
Kontakter och samarbete blir nyckelord i fritidsutbildning. Kontakter mellan aktörer som 
elever, skola, föräldrar och föreningar bör upprätthållas samt ett samarbete med kommunen så 
att utbudet av fritidsaktiviteter finns tillgängligt för personer med utvecklingsstörning. 
Fritidsutbildning ska fungera som ett komplement till den redan existerande segregerade 
verksamheten. Som det är nu finns det för få integrerade alternativ. (Persson, 2003-04-08) 
 
4.6.5 Övergripande mål med fritidsutbildning 

Perssons (2003-04-08) bild av fritidsutbildning är att den ska ge eleverna med 
utvecklingsstörning kunskaper om fritidsutbud, detaljer, färdigheter i arbetet och bättre 
attityder till fritiden. Den ska medföra att det blir naturligt för dem att själva söka sig efter 
föreningar och fritidsaktiviteter som passar dem. Med tre ord förklarar han 
fritidsutbildningens innehåll: kunskap om, färdigheter inom och attityder till fritidens 
innehåll. 
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Fritidsutbildningens mål och syfte kan låta som att eleverna kan tränas till att integreras helt 
och hållet i vilken aktivitet som helst. Stockhaus (1993, s. 26) skriver också att 
medvetenhetsträningen ska göra dem medvetna om sitt handikapp och eventuella 
begränsningar. Syftet med fritidsutbildningen är, enligt Stockhaus (1993, s. 15), att eleverna 
lär sig utnyttja fritiden för att förhöja den totala livskvaliteten. Genom att fritidsutbildningen 
utvecklar kunskap, medvetenhet och säkerhet främjar den förhoppningsvis samtidigt ett 
oberoende i val av fritidsaktiviteter. 
Stockhaus (1993, s.17) poängterar att det är viktigt att träna hur information om fritidsutbudet 
nås.  
 
Syftet med en fritidsutbildning är att så småningom formulera en fritidsmoral hos människor 
så att de frivilligt deltar i aktiviteter som kan ge tillfredsställelse och glädje, med det 
slutgiltiga målet att berika och förbättra deras liv (Dattilo & Murphy, 1991, s. 8). 
 
De framställningarna av fritidsutbildning vi tagit del av har riktat sig åt samma mål. De vill 
alla att individen ska få ökad möjlighet till deltagande av, medvetenhet kring och kunskap om 
det fritidsutbud som finns. Fritidsutbildning ska vara baserad på förutsättningen att alla 
individer oavsett socioekonomisk status, kön, färg, religion eller begåvning innehar den 
mänskliga rättigheten att få uppleva fritid. De betonar också vikten av en fritidsutbildning 
som tillvägagångssätt att förbättra personer med utvecklingsstörnings livssituation.  
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5. METOD 
I detta stycke förklarar vi vilken metod vi valde inför vår uppsats och motiverar varför. För att 
göra det börjar vi med att beskriva vårt kunskapsintresse och forskningsperspektiv. 
 

5.1 KUNSKAPSINTRESSE OCH FÖRFÖRSTÅELSE 
För att nå den kunskap vi sökte hade vi ett praktiskt kunskapsintresse som ingång i vår 
uppsats där vi ville få en ökad förståelse för vad en fritidsutbildning är och dess funktion för 
barn med utvecklingsstörning. Tolkande metoder innebär att forskaren utgår från ’förståelse, 
betydelseangivelse och intentionell aktivitet’ (Leino & Leino, 1992, s. 86). 
 
Abduktion är den metod som ofta används vid fallstudier. Inför vår undersökning var vi 
tvungna att läsa in oss på ämnet och fortsatte även med det efter att undersökningen 
påbörjandes. Vi använde en abduktiv ansats då vi tolkade det teoretiska begreppet 
fritidsutbildning, vilket vi sedan granskade närmare genom vår empiriska studie på särskolan. 
Under arbetet med analysen pendlade vi mellan teori och empiri då båda kunde omtolkas 
utifrån varandra. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 42ff) 
 
En utgångspunkt vi har med oss från vår uppväxt är att vi ser det som en självklarhet att alla 
personer i samhället, som av någon anledning inte kan förse sig med en meningsfull fritid, ska 
få hjälp med det. Därför är vår utgångspunkt en positiv syn på fritidsutbildning som idé.  
 
Fritidsforskning har visat ett behov av utvecklandet av fritidens tillgänglighet, vilket också har 
bidragit till vår förförståelse. Vi anser att människan, oberoende utvecklingsstörning, har en i 
grunden positiv inställning till lärande, samt en förmåga att lära hela livet.  
 
Alvesson och Deetz (2000, s. 87) förklarar etnografi som en metod bestående av flera metoder 
där de viktigaste är deltagande observationer över en längre tid och ostrukturerade intervjuer. 
Vi såg det som att vår studie, bestående av observationer under begränsad tid och informella, 
ostrukturerade intervjuer var av etnografisk art. Etnografin ger mer kvalitativa data då man 
inte enbart utför observation (ibid, s. 88). Man lägger fokus på en speciell grupp, i vårt fall en 
del av en skola. Genom att observera skulle vi ha större utrymme att tolka de data vi skulle få 
fram utan att bli beroende av personernas egna uppfattningar, vilket är vanligt förekommande 
i intervjuer (ibid). Det skulle hjälpa oss att hitta viktiga aspekter som de studerande själva var 
omedvetna om. Ostrukturerade intervjuer eller samtal med de observerade är betydelsefulla då 
de hjälper till att förstå innebörder och idéer som styr särskilda beteenden och praktiker.  
 
Etnografisk metod anses vara ineffektiv då den ses som tidsödande och besvärlig att 
genomföra. Det finns också en risk att forskaren ’fastnar i detaljer och lokala uppfattningar 
utan att kunna säga något systematiskt av bredare teoretiskt intresse’ (Alvesson och Deetz, 
2000, s. 88). Halvorsen (1992, s. 84) skriver att de är svårt att vara observatör eftersom man 
inte får påverkas av egna värderingar. För att vara hundra procent objektiv borde man fungera 
som en videokamera eller bandspelare. 
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5.2 VAL AV METOD 
Enligt Merriam (1994) är fallstudie att föredra när man ska undersöka aktuella och nutida 
skeenden. Metoden är väl anpassad för att förstå och tolka pedagogiska skeenden och 
företeelser. En fallstudie kan definieras som en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och 
analys av en enda enhet eller företeelse, vilket var vår strävan med vår studie på 
grundsärskolan. 
 
Vår studie bestod av en veckas observation kombinerad med intervjuer/samtal vilket enligt 
Kvale (1997, s. 94) är vanligt för fallstudier. Han skriver att intervjun kan fungera som en 
hjälpmetod till andra metoder, vilket den i vårt fall var till observationen. Då vi studerade 
särskolan var eleverna med utvecklingsstörning och deras situation av stor vikt. Vi utförde en 
observation under fyra dagar då Holme & Solvang (1997, s. 110) skriver att man under 
kortare eller längre tid ska umgås med den observerade gruppen och verksamheten för att 
kunna finna de observerades livssituation. För att verkligen förstå vad som sker krävs det att 
man är observant genom att se, höra och fråga. De skriver att observation är en metod som 
ofta används i studier av ’lokala samhällen och slutna system, ofta i främmande kulturer’ 
(ibid, s. 110).  
 
Vår observation med kompletterade intervjuer hjälpte oss att få en mer rättvis bild av 
verksamheten så att vi själva kunde reflektera över saker som skedde. Genom observationen 
kunde vi bilda oss en uppfattning av ’… vad människor gör (handlingar), vilket kan skilja sig 
från vad människor säger att de gör.’ (Halvorsen, 1992, s. 83). Då man enbart genomför 
intervjuer kan det vara svårt för den intervjuade att reflektera över sitt eget beteende och sitt 
behov av verksamheten (Kvale, 1997, s. 100). Istället för att göra upp intervjuguider till våra 
intervjuer använde vi oss av informella, ostrukturerade intervjuer riktade till särskoleelever 
och lärare. Dessa samtal kan man ha stor nytta av i deltagande observationer (ibid., s. 94). 
Däremot hade vi ett observationsschema (bilaga 2) som mall för att lättare hålla oss till vad vi 
studerade. Vi var medvetna om att det kunde uppkomma situationer av värde för vår studie 
som inte stod med i vårt observationsschema.  
 
Genom en presentation av oss själva fick eleverna veta att vi var där för att studera deras 
verksamhet. Detta innebar att vi därmed blev öppna observatörer. Att vara en dold observatör 
hade inte fungerat då vi var med klassen i fyra dagar. Det hade gjort det svårt att infiltrera oss 
i verksamheten. Det kändes mest naturligt att de skulle veta vilka vi var för att uppnå den 
förtroenderelation som vi önskade eftersom vi kompletterade vår observation med samtal. För 
att bli accepterad som en öppen observatör måste man vinna gruppens tillit så att 
observationen inte hämmar det naturliga beteendet (Holme & Solvang, 1997, s. 113). Vi fick 
snabbt elevernas och lärarnas förtroende. 
 
Vi var i vår observation både passiva och aktiva. De två första dagarna försökte vi vara 
passiva observatörer på lektionerna då vi satt längst bak i klassrummet och studerade vad som 
hände. Vi märkte efter ett tag att eleverna tyckte det var underligt att vi bara satt med och 
antecknade. Det gjorde att vi omvandlade vår passiva observation och blev mer aktiva och 
kunde då som Holme och Solvang skriver (1997, s. 115), framkalla situationer där vi kunde 
studera elevernas reaktioner. Värdefulla situationer att studera fanns även på rasterna, där vi 
interagerade med eleverna. Genom detta smälte vi lättare in i gruppen och vi fick därmed 
bättre kontakt med eleverna, samt att de inte behövde påminnas om vår roll som observatörer 
vilket är viktigt för ett naturligt beteende. (Holme & Solvang, 1997, s. 15)  
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Kvale (1997, s. 62 f) lyfter fram kvalitativ data mot kvantitativ. Han skriver att vetenskapen 
ska byggas på objektiv, kvantitativ data, men menar att det positivistiska synsättet inte ser 
vikten av den sociala praktiken som då har försummats. Enligt det positivistiska synsättet ska 
vetenskap grundas på iakttagbara data där man inte behöver samspela med de människor som 
studeras. Vi ifrågasatte det vi observerade och försökte tolka den kvalitativa data på olika sätt. 
Den kvalitativa forskningen kritiseras då den ofta bortser från objektiviteten (ibid., s. 64 f). 
Även Alvesson och Sköldberg (1994) har kritiserat tolkning av kvalitativ data. 
 

Ett vanligt problem vid tolkning av kvalitativt material uppstår när motstridiga uppgifter 
förekommer och när uppgifterna förefaller osäkra av en eller annan orsak, t ex därför att 
den intervjuade är ”biased”, därför att han/hon är påverkad av andra personer, därför att 
lång tid har förflutit sedan den händelse som relateras inträffade, etc. (Alvesson & 
Sköldberg, 1994, s. 123) 

 
Eftersom Norling m fl (1993, s. 2) skriver att ’…utvecklingsstörda ofta har svårt att beskriva 
sina upplevelser verbalt…’ uteslöt vi djupintervjuer och enkäter. Att bedöma grad av intresse 
hos en utvecklingsstörd, som kanske inte förstår fråga eller svarsalternativ, kan ge låg 
reliabilitet och alldeles fel signaler för det fortsatta arbetet (ibid., s.24). 
 
En annan orsak till att inte använda enkäter var att det skulle vara svårt att utforma en bra 
enkät eftersom det behövdes öppna frågor för att kunna analysera en fritidsutbildnings 
funktion. Dessutom ville vi finna material om verksamheten som de i studiegruppen inte var 
medvetna om. 
 

5.3 URVAL 
För att en fritidsutbildning ska kunna skapa förutsättning för en meningsfull fritid, som är 
syftet med en utbildning, är det viktigt att barn får kontakt med utbildningen på ett tidigt 
stadium i livet. Vanor och normer skapas redan vid tidig ålder därför var vår utvalda skola en 
grundskola. Det var också av stor vikt att det var en särskola med elever med 
utvecklingsstörning eftersom det är verksamheten där personer med utvecklingsstörning är 
verksamma vi avgränsat vårt syfte till. Eftersom vi var intresserade av den grupp med 
utvecklingsstörning som uppfattas som en ”mellangrupp”, vände vi oss till grundsärskolan. 
Träningsskolan var inte aktuellt då barn ofta har mer grava handikapp där. 
 

5.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Vi har medvetet undvikit att använda oss av beskrivningar som kommer att kunna härledas till 
den verkliga situationen, skolan eller personen. Detta på grund av de sekretessregler och 
tystnadsplikter som finns angående elever. I vår undersökning fokuserade vi oss på 
verksamheten. Vi observerade eleverna som aktörer vilket medför att de inte blir utpekade. 
Därför behövde vi inte kontakta föräldrarna för ett godkännande.  
 

5.5 FÖRDEL MED ATT VARA TVÅ 
Det är viktigt att forskaren inte enbart utgår från sina egna tolkningar utan i sin studie är 
öppen för alternativa tolkningar (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 270 f). I vår studie där vi var 
två observatörer gav det oss möjlighet att lättare se de alternativa tolkningarna, då vi genom 
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diskussioner berättade våra individuella tolkningar. När två personer observerar ett fenomen 
är sannolikheten mindre att något missas. En fördel är också att om det uppstår en situation 
där två aktiviteter kommer att ske samtidigt behöver observatören inte prioritera en händelse 
utan båda händelserna kan observeras genom att man delar på sig.  
 

5.6 GENOMFÖRANDE 
Då vår ansats var av abduktiv art påbörjade vi vår undersökning med att få Perssons definition 
av begreppet fritidsutbildning förklarat för oss. Detta kopplade vi samman med teori och 
empiri. Att tänka igenom hur det empiriska arbetet ska utföras innan det startar kan tyckas 
vara en självklarhet. Denna strukturering var till stöd och hjälp när vi var ute på fältet och 
utförde vår observation. 
 
Genom Persson fick vi telefonnummer till två särskolor där vi skulle kunna utföra 
observationen. Den ena skolan kunde inte ta emot oss. Efter några samtal med den andra 
skolan bestämdes en vecka då vi skulle kunna komma och utföra vår observation. Skolan låg i 
en medelstor stad i Skåne och bestod av låg-, mellan- och högstadium. Där fanns både 
grundskola och grundsärskola och totalt var det cirka 900 elever. Eftersom att veckan 
inledningsvis innehöll en helgdag bestod veckan av fyra dagar istället för fem. Lärarna ville 
dock inte att vi skulle medverka under lektionstid då de ansåg att det kunde störa 
undervisningen. Vi var av åsikten att lektionerna hade hög relevans för att vi skulle kunna 
observera vad som skedde i verksamheten. Att enbart få tillfälle att samtala med eleverna 
under rasterna kändes inte tillfredsställande. Vid första observationstillfället bestämdes i 
samförstånd med en av lärarna att vi skulle kunna observera de flesta lektionstillfällena. 
 
Vi kom till vår utvalda skola på avtalad tid och mötte vår kontaktperson. Solen sken och våren 
hade satt fart på riktigt denna tisdag. Observationen varade i fyra skoldagar, från klockan 8.20 
på morgonen till cirka klockan 13-14 på eftermiddagen varje dag. Totalt blev det 22 timmar 
av observation. Klassen som var underlag för vår fallstudie var en fem-sexa och bestod av 
femton elever i tolv- till trettonårsåldern. Alla eleverna i fem-sexan hade lindrig 
utvecklingsstörning. Några hade även lindriga fysiska funktionshinder. Klassen var uppdelad i 
två grupper där den ena gruppen gick snabbare fram och var av lite mindre behov av hjälp. 
Det var verksamheten med denna grupp som vi av läraren fick möjlighet att observera mest. 
Många av eleverna hade tidigare gått i vanlig grundskoleklass med specialhjälp för att sedan 
efter utvärdering och omvärdering placeras i grundsärskolan. Var grupp i klassen hade en 
lärare och en assistent närvarande under lektionstid.  
 
Vi berättade för läraren att vi skriver uppsats om fritidsutbildning och begreppet var för 
henne, som för nästan alla andra, okänt. Väl inne på vår första lektion presenterade sig var och 
en av eleverna. När vi fick turen att presentera oss berättade vi vilka vi var och vad vi skulle 
göra hos dem.  
 
Vi dokumenterade det som skedde i särskolans verksamhet både under lektionstid och raster. 
För att kunna sortera det som skedde så att det blev relevant för vårt syfte följde vi ett 
observationsschema (bilaga 2) upplagt efter teman. Vi hade våra anteckningsblock 
tillgängliga under alla observationstillfällena och i början av vår observationstid var vi flitiga 
med att anteckna. Vi blev mer delaktiga i elevernas arbete under tidens gång och våra försök 
att vara diskreta med anteckningarna misslyckades och därmed undvek vi att anteckna för att 
inte distrahera de aktiviteter som pågick. 
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Efter varje dag for vi till Pedagogiska institutionen vid Lunds universitet för att sammanställa 
dagens anteckningar. Detta för att underlätta resultatredovisningen samt för att bekräfta att vi 
fokuserade på studiens målsättning. Det är bra att sammanställa anteckningarna samma dag då 
det är lättare att komma ihåg stödord (Holme & Solvang, 1997, s. 116). Det visade sig vara 
klokt då vi uppfattar och tolkar händelser olika. De dagliga sammanställningarna öppnade för 
diskussion och funderingar. 
 
För att kunna dokumentera de informella intervjuer som skulle komma att äga rum hade vi 
tänkt att använda en bandspelare under observationen. Redan vid första dagen insåg vi att en 
bandspelare skulle distrahera eleverna på ett negativt sätt. Vi övervägde även nyttjandet av 
videokamera och kom fram till att det är praktiskt svårt att använda videokamera i ett 
klassrum. Många elever skulle ha svårt att bortse från kameran och därför inte agera naturligt 
medan andra elever skulle kunna tycka att det var jobbigt. Lärarens undervisning skulle 
antagligen också hämmas då vi skulle påminna aktörerna om att vi var observatörer av deras 
verksamhet, vilket är viktigt att inte göra enligt Holme och Solvang (1993, s. 115). En 
uppställd kamera i klassrummet skulle bara kunna registrera en del av rummet och därmed 
missa delar av skeendet. En möjlighet skulle kunna ha varit att en av oss skulle kunna gå runt 
med kameran, men vi trodde det skulle vara alldeles för störande. 
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6. RESULTAT 
 
Varje dag började med att eleverna och lärarna samlades vid ett större bord och gick igenom 
gårdagens händelser. Om de hade haft läxa var det vid detta tillfälle läraren rättade den. En 
gång i veckan samlade de under detta tillfälle in fem kronor var vilka skulle användas till en 
gemensam aktivitet, som ofta skedde utanför skolans område. När allt detta var avklarat var 
det dags för momentet som klassen kallade ”Dagen”. Där fick en av eleverna enligt särskild 
turordning presentera dagen med datum, vecka, år och namnsdag. Efter det satte sig eleverna 
vid sina bänkar och en elev gick fram till tavlan för att sätta upp dagens schema på tavlan med 
magnetlappar. Eleven läste högt inför klassen vad som skulle hända under dagen och 
berättade också vilken skolmat som skulle serveras.   
 
Andra dagen av vår observation gav musikläraren ut texter som eleverna hade valt att sjunga 
på ”Hela skolan sjunger”. Det är en tradition på grundskolan där varje klass får bidra med 
varsin sång. I år var det första året särskolan skulle vara med.  
 
Mellan lektionerna följde vi upp vår observation under rasterna. Då spelade de basket, kula 
och gungade. De avskiljde sig från de andra eleverna och befann alltid sig vid en del av 
skolgården. En gång i veckan gick eleverna tillsammans med personalen till en större lekplats 
två minuters gångväg från skolan.  
 
Vi fick under veckan närvara i den vanliga skolverksamheten. Vi fick dessutom ett tillfälle att 
observera eleverna under en musikkonsert som gick ut på att alla barnen i grundskolan skulle 
få uppleva rytmik. Denna var en engångsföreteelse. De hade engelska, svenska, 
skrivövningar, musiklektion och bild, där de målade vårblommor och fågelägg. Vi hann även 
med att observera gymnastik och simning från schemat. Varje ämne hade även teckenspråk 
som en del av undervisningsmetodiken. Dagarna fylldes av mycket individuellt arbete då 
eleverna befann sig på olika begåvningsnivåer. Många av lektionerna krävde ett aktivt 
deltagande från eleverna. 
 
Vi hade informella intervjuer med två utav lärarna samt samtal med nästan alla eleverna. Det 
gav oss en inblick i elevernas fritidsvanor, då vi skapade oss en uppfattning om de var aktiva 
eller passiva på fritiden. Därefter grupperade vi tankemässigt in eleverna efter detta för att 
kunna jämföra om det fanns skillnader i attityder. 
 
Varje dag skolan slutade ställde sig de elever som skulle åka taxi hem vid grinden till 
skolgården. Taxichaufförerna ropade i turordning upp var och en som fick åka med i 
respektive taxi. De som bodde nära gick eller cyklade och två av eleverna hade haft 
bussträning och kunde åka kollektivtrafik hem. 
 
I tolkandet av de kvalitativa data vi samlat in under observationerna använde vi oss av de 
anteckningar som vi skrivit rent efter varje tillfälle. Vi skapade oss en helhetsbild av den 
observerade verksamheten och dess sammankoppling med fritiden. Vi gjorde en övergripande 
koppling mellan aktörerna i verksamheten och deras attityder till fritid, fritidsutövande och 
skola. I denna del beskriver vi våra tolkningar av observationen samt kopplar samman dessa 
med teorierna. Genom detta undviker vi upprepningar av situationsbeskrivningar och 
underlättar analysen med hjälp av exempel. De rubriker vi använder är moment i särskolan 
som vi fann intressanta och kunde relatera till fritidsutbildning. 



27 

 

6.1 HUR SÅG FRITIDSUTBILDNINGEN UT PÅ GRUNDSÄRSKOLAN? 

Under observationen på grundsärskolan fann vi att vissa moment av verksamheten var det 
som kan benämnas som fritidsutbildning. Det var undervisningsmoment som gymnastik, 
simning, bussträning och musik då de på olika sätt relaterade undervisningen till färdigheter 
som kan behövas för att delta i fritidsaktiviteter utanför skolan. 
 
I undervisningen fanns träning för vissa fysiska färdigheter men de psykiska färdigheterna 
som ingår i en fritidsutbildning var inte utvecklade. På grundsärskolan fanns inte prova-på-
verksamhet som moment i undervisningen och ingen fritidsverksamhetskontakt. Däremot var 
det många av eleverna som aktiverade sig i fritidsaktiviteter som riktade sig till särskolebarn. 
Stockhaus (1993) nämner att det finns väl utvecklad fritidsverksamhet i skolorna som 
fungerar under skoltid. Dessa aktiviteter lyste med sin frånvaro. Det fanns ingen utbildning 
för att utveckla förmågan att finna den information som behövs för att göra fritiden 
meningsfull. Norling m fl (1993) betonar hur viktigt det är att fritidsutbildning inte bara 
koncentrerar sig på skolans miljö, då det då blir svårt för de som tar del av utbildningen att 
tillämpa sig kunskapen i samhällets fritidsmiljöer. Stockhaus (1993), Dattilo och Murphy 
(1991) och Persson (2003) talar om sammankopplandet av skola och kommunens utbud. 
Några moment, som var inriktade mot samhällsaktiviteter, visade sig inte finnas i 
verksamheten som var underlag i vår studie. 
 
6.1.1 Musik och dans 

I och med musikkonserten fick eleverna känna på sina färdigheter som dansutövare. Denna 
del av undervisningen var dock en engångsföreteelse men var ett sätt att ge särskoleeleverna 
möjlighet att prova på denna typ av verksamhet. Att liknande övningar ingår i undervisningen 
frekvent och på andra arenor än skolan, skulle kunna resultera i att eleverna får kunskaper om 
sina färdigheter inom dans och musik. Det är viktigt att eleverna får en bred exponering av 
aktiviteter och att det sker i samhällets fritidsmiljöer (Norling, m fl, 1993). 
 
6.1.2 Skrivövningar 

Under skrivövningarna fick eleverna ofta till uppgift att beskriva vad de sysslat med på 
fritiden. Det visade sig att de ofta var omotiverade till att skriva och de elever som hade en 
mer meningsfull fritid kom lättare i gång med detta skrivarbete. Denna övning skulle kunna 
öka elevernas medvetenhet om sin fritid. Skrivövningen kan vara ett sätt för eleverna att 
utrycka sina intressen och viljor. Det skulle ingå i den del av fritidsutbildning Dattilo och 
Murphy (1991) kallar fritidsmedvetenhet. Eleverna ska där, genom att uppmuntras till att 
skriva om fritiden, bli medvetna om sin inställning till den. En grundlig genomgång av 
intressen skulle fungera som bas för utformandet av information om aktiviteter under andra 
lektioner, där eleverna skapar förståelse för fritid och kunskap om hur eventuella hinder kan 
övervinnas. Genom kunskap förebyggs upplevelsen av hinder (Norling, 1985; Stockhaus, 
1991). Vid många tillfällen fanns det utrymme för eleverna att berätta för resten av klassen 
vad de skulle göra på helgen eller vad de gjort kvällen innan. Detta var ett tillfälle då eleverna 
kunde dela med sig av sina erfarenheter och öppna ögonen på sina klasskamrater för vad som 
är möjligt att göra på fritiden. Att eleverna får kunskap och medvetenhet om fritidsutbudet i 
kommunen är en viktig del i fritidsutbildning (Dattillo & Murphy, 1991; Stockhaus, 1993; 
och Persson, 2003). 
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6.1.3 Fysiska träningsmoment på särskolan 

Gymnastik- och simlektionen ökade elevernas fysiska färdigheter inom eventuellt framtida 
fritidsaktiviteter. Genom att de i simningen tar simmärken kan de känna att de nått upp till 
vissa delmål och känslan av att det inte är omöjligt att simma kan infinna sig vilket höjer 
självkänslan, ett av fritidsutbildningens delmål enligt Stockhaus (1993), Dattillo och Murphy 
(1991) och Persson (2003). Simlektionerna upprepades för de elever som var i behov av mer 
träning ända tills de fick tillräckliga färdigheter. Detta kan kompletteras med att en simlärare 
från badhuset informerar om aktiviteter och hur man blir medlem skulle säkert öka deras 
motivation ännu mer. Det visade sig både på gymnastik och simlektionen att de fysiska 
färdigheterna inte hörde samman med deras utvecklingsstörning. Många av de elever som 
ingick i vår fallstudie skulle klara av att ha en väl fungerande fritid utan att speciella insatser 
för anpassning skulle krävas. 
 
Genom rasterna uppmuntrades eleverna till fysisk aktivitet, men motivationen fanns inte alltid 
där. Vi kunde inte urskilja stora skillnader i fysisk aktivitet på rasterna och aktivt fritidsliv, 
men de som höll sig lugna och stilla tenderade vara de som kände minst gemenskap med 
resten av gruppen. Endera var denna en ny elev eller en som var på inskolning till annan 
skola. 
 
De elever som bodde långt från skolan fick bussträning så att de skulle slippa åka taxi till 
skolan och åka kollektivtrafik istället. Detta är ett viktigt moment i en fritidsutbildning 
(Stockhaus, 1991; Dattilo & Murphy, 1991; och Persson, 2003) då eleverna lär sig att 
transportera sig på egen hand. Detta är viktigt då tillgängligheten till fritidsutbudet för barn 
med utvecklingsstörning ska ökas.   
 

6.2 HUR ARBETADE MAN I SÄRSKOLAN FÖR HÄLSA OCH LIVSKVALITET? 
Självförtroende och känsla av tillhörighet ger livskvalitet (Lennartsson, 1993). Inom särskolan 
arbetade de på många sätt för att höja elevernas livskvalitet. De inriktade sig inte på att 
aktivera barnen på fritiden utan fokus lades på att bygga upp självförtroende, självkännedom 
och gemenskap genom skolarbete och aktiviteter inom skolan, detta i enlighet med 
kursplanernas mål med grundsärskolan. Det skedde dels genom schemalagd undervisning, då 
de övade sina färdigheter och kunskaper och dels genom lärarens sätt att arbeta med eleverna 
under lektionstid.  
 
Fritidsutbildning ska ge vad Andersson (2002) menar med objektiv och subjektiv livskvalitet. 
Den subjektiva livskvaliteten byggs upp när eleven kommer till särskolan. Genom att låta 
eleverna arbeta efter sin egen förmåga ska de känna att de kan prestera bra resultat. Eftersom 
klassen är indelad i två mindre grupper får alla elever sina röster hörda vilket inverkar på 
deras självförtroende därmed den subjektiva livskvaliteten.    
 
Hur personer med utvecklingsstörning skapar ett självständigt liv och strukturerar upp det 
beror på deras tidigare erfarenheter (Nyberg, 1991). Därför är lärarens bemötande av nya 
elever viktig då läraren skapar sig en insikt i elevens historia och utefter den kan läraren 
utveckla individuellt anpassad undervisning. 
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6.2.1 Individuellt anpassad undervisning 

En av lärarna berättade att de fokuserade på elevernas självkänsla, den period de är nya på 
grundsärskolan. De gav varje individ mycket uppmärksamhet och individuellt anpassad 
undervisning vilket gav eleverna känslan av att lyckas med sin uppgift. Lärarna gav 
uppmuntrande kommentarer och konstruktiv kritik till elevernas arbete. Genom momentet 
”Dagen” lärde sig eleverna att tala inför grupp. Träning gör att om situationen dyker upp vid 
ett annat tillfälle är det inte lika främmande för eleverna.  
 
6.2.2 Fysiska aktiviteter 

Vi kunde inte finna direkta moment där eleverna i grundsärskolan kunde fundera över och 
bedöma sin livssituation. Däremot fanns det fler tillfällen då de fick öva sina färdigheter och 
därmed testa sina fysiska förhållanden som också är viktiga för livskvaliteten. Gymnastiken, 
simningen och musiken är exempel på det.  
 
6.2.3 Gemenskap 

Elevernas livskvalitet har ett samband med gemenskap. Gemenskapen i klassen under skoltid 
var mycket hög, men eleverna var utspridda över stora geografiska områden. Därmed 
hindrades de att umgås på fritiden och möjligheten för dem att kunna utöva fritidsaktiviteter 
tillsammans var liten. Sociala relationer, som byggs upp på skoltid, blir beroende av en tredje 
parts vilja, föräldrarna. Vi anser inte att gemenskapen med föräldrar eller grannar är ett sämre 
alternativ, men att sociala relationer som skapas under skoldagen borde finnas även under 
fritiden. Mannegren (1993), Andersson (2002) och Lennartsson (1993) betonar vikten av 
sociala relationer för ett välbefinnande.  
 
Insamlingen av pengar var ett sätt att ge alla, oberoende av social- och ekonomisk tillhörighet, 
möjlighet att följa med på en för klassen gemensam aktivitet. Insamlandet av pengar är också 
ett sätt att öka förståelsen för materiella krav kring fritidsaktiviteter. Stockhaus (1993) menar 
att det är viktigt att eleverna får träna sig i att ta hand om pengar då detta ger eleverna 
medvetenhet om runt-omkring-saker kring aktiviteterna. Det är enligt Dattillo och Murphy 
(1991) betydelsefullt att man vet vilka personliga resurser man besitter. Genom insamlingen 
av pengar ökar ansvarskänslan för att det ska lyckas att genomföra något gemensamt. 
Gemenskapen ger i sin tur möjlighet för eleverna med utvecklingsstörning att ’handla 
kollektivt för gemensamma mål och intressen’ (Lennartsson, 1993). 
 

6.3 SÄRBEHANDLING OCH INTEGRERING I SÄRSKOLAN 
Vid olika tillfällen förekom särbehandling och integrering på grundsärskolan. 
Särbehandlingen verkade enligt vissa vara bra och enligt andra mindre bra. Vid flera tillfällen 
ifrågasatte ett par flickor grundsärskolan och dess moment. De hade lindrigare 
utvecklingsstörning och tillhörde en sorts mellangrupp, som inte riktigt hör hemma 
någonstans i skolan, då de inte kände tillhörighet vare sig i grundskolan eller i 
grundsärskolan. Detta problem finns även på fritiden, enligt Mannegren (1993). Eftersom de 
under många lektioner arbetade efter individuella scheman gjorde det ingenting för de flesta 
eleverna att de låg på olika kunskapsnivåer.  Istället hade de chansen att utveckla sig själva 
inom det område de tyckte var roligt. Den gemenskap som de lyckades åstadkomma i 
särskolan skulle eleven med utvecklingsstörning oftast inte kunna få i en vanlig 
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grundskoleklass. Gemenskapen och dess stöd är en viktig faktor till att personer med 
utvecklingsstörning stärks och då lättare vågar sig ut i samhället (Tideman, 2000). 
 
6.3.1 Integrering 

Genom att musikkonserten var integrerad med övriga elever på skolan gavs möjlighet för 
eleverna att upptäcka att deras rörelser och taktkänsla inte nödvändigtvis påverkades av deras 
utvecklingsstörning. Känslan att vara självständig och likvärdig genom denna typ av aktivitet 
kan ökas och därmed också deras medvetenhet om möjligheten till deltagande i 
fritidsaktiviteter utanför skolan.  
 
”Hela skolan sjunger” var ett integrerat tillfälle då de skulle möta de övriga eleverna på 
grundskolan. För att göra bra ifrån sig tränade eleverna varje dag på sitt sångnummer och 
därmed kände de att de kunde göra ett lika bra uppträdande som de andra trots sin 
utvecklingsstörning. Det var första året som särskolan fick vara med vilket tydde på att 
fördomar och attityder från övriga skolan var i förändring. Dessa integreringstillfällen gav 
grundskole- och grundsärskoleeleverna chans att lära känna varandra. Istället för att eleverna 
på särskolan blir identifierade i grupp har de tillfälle att bli identifierade som enskilda 
personer i gruppen. Deras självkänsla stärks vilket är ett viktigt moment i fritidsutbildningen 
enligt Norling m.fl (1993); Schleien m.fl.(1997); Stockhaus (1993) och Persson (2003).  
 
Läraren berättade om att olika integreringsprojekt med övriga grundskolan hade förekommit. 
Att de skulle leda till att eleverna integreras på fritiden är ingen självklarhet. Även om många 
särskoleelever inte hade ett avvikande yttre, det vill säga utseende- och fysiskt 
funktionsmässigt, så visade det sig att mångas utvecklingsstörning kunde ge svårigheter att 
förstå skrivna och oskrivna regler. Det kan leda till ett avståndstagande från andra elever och 
därför kan barn med utvecklingsstörning ha svårt att integreras i föreningslivet tillsammans 
med barn utan utvecklingsstörning. Integreringsprocessen måste därför gå försiktigt fram så 
att attityderna stegvis förändras (Rynders & Schleien, 1993). Det är tydligt att elevernas 
utvecklingsstörning inte är märkbart förrän de sätts i relation med sin omgivning, precis som 
FUB (1986) definierar handikapp. Det är sannolikt att övriga barn och verksamheter kan bli 
skyddade från de barn som inte riktigt passar in. (Karlsudd, 1991) 
 
6.3.2 Särbehandling 

Särskolan är uppbyggd på särbehandling. Att alla arbetade efter sina individuella scheman 
medförde att varje elev inte behövde jämföra sig med de andra eleverna och därmed arbeta i 
sin egen takt. Genom att de ändå hade känsla av grupptillhörighet, menar Lennartsson (1993) 
och Mannegren (1993) att eleverna stärks då de känner att de har sociala relationer som är 
viktiga för livskvalitén.  
 
Eftersom särskoleeleverna alltid höll till vid samma hörna av skolgården var momentet då de 
en gång i veckan gick till lekplatsen utanför skolan, ett tillfälle för variation. Det verkade inte 
av alla vara så uppskattat, då särbehandlingen var tydlig. Några flickor verkade vara 
missnöjda över att gå dit och menade att det var löjligt, då det enbart var särskolan som gjorde 
det. Momentet kan vi kalla för negativ särbehandling, då den inte hjälper eleverna att 
integreras med andra barn, utan segregerar dem ännu mer, då de tydligare visar vilken grupp 
de tillhör. Särbehandlingen är också positiv då eleverna har tillfälle att ha roligt tillsammans 
utanför skolan vilket stärker deras gemenskap. Momentet skulle kunna ingå i en 
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fritidsutbildning, då den ger insikt i att det finns aktiviteter som är till för alla utanför skolan. 
Det kompenserar och förbereder eleverna för aktiviteter som finns i kommunens regi 
(Tideman, 2000; Schleien m.fl, 1997 och  Persson, 2003).   
 
Då lektionerna delvis bestod av teckenspråksundervisning fick eleverna färdigheter i språket 
och kunde göra sig förstådda med hörselskadade, som de kan komma att möta på deras fritid. 
Denna särbehandling leder inte till att de känner sig särbehandlade på grund av att de hade 
svårigheter i sitt lärande, utan stärker dem, då de lär sig något som övriga grundskolan inte 
kan.  
 

6.4 NORMALISERING 
Särskolan har blivit normaliserad då den utgår från samma kursplan som övriga grundskolan. 
Det fanns ingen skillnad på den materiella standarden mellan den övriga grundskolan och 
grundsärskolan vilket Nirje (1992) tar upp som villkor för normaliseringsprincipen. Då 
eleverna får utrymme och många tillfällen att göra sina röster hörda, överensstämmer även det 
med normalisering. Lärarnas goda förhållningssätt till eleverna medför att eleverna känner sig 
betydelsefulla och det ökar därmed deras självkänsla. Bussträningen är ett sätt att lära 
eleverna leva ett självständigt liv, vilket Barron (2000) menar är att klara av vardagssysslor 
utan hjälp. Medvetenhet om hur saker fungerar runt omkring är viktigt för att personer med 
utvecklingsstörning ska kunna leva ett normalt och oberoende liv (Dattilo & Murphy, 1991; 
Stockhaus, 1991; och Persson, 2003). Oberoendet leder i sin tur vidare till vuxenblivning och 
en bättre livskvalitet, enligt Barron (2000). 
 

6.5 ÖVRIGT 
Norling m.fl. (1993) nämner nio motiv-faktorer som fritiden ska innehålla och i särskolans 
verksamhet fick eleverna öva på fem av dem, fysisk ansträngning, gemenskap, prestation, 
intellektuell stimulans och eskapism. Det finns en likhet mellan begreppet flow 
(Csíkszentimihályis, 1996) och eskapism då eleven har möjlighet att dra sig undan och läsa en 
bok i lugn och ro och uppslukas av aktiviteten. 
 

6.6 SAMMANFATTNING 
Vi fann moment i undervisningen som var relevanta till en utveckling av fritidsutbildning. Vi 
tyckte ändå inte att vi kunde likna grundsärskolans undervisning med en fritidsutbildning. Att 
grundsärskoleeleverna skulle lära sig samma saker som övriga grundskolan var en 
självklarhet. Därför fick eleverna träna tills de nått fram till de mål som lärarna tillsammans 
med eleverna hade satt upp. Att särskoleeleverna skulle tränas för att kunna vara fysiskt aktiva 
var också en viktig utgångspunkt i undervisningen, men i det stora hela saknades det 
medvetenhet om hur viktigt det är för särskoleeleverna att få kunskap och färdigheter till att ta 
del av ett aktivt fritidsliv. Då denna medvetenhet inte fanns, var undervisningen heller inte 
riktad till fritidsområdet. I varje ämne hade eleverna kunnat utveckla sin medvetenhet kring 
fritiden om det hade behandlat områden som krävs för att ta del av kommunens fritidsutbud. 
Vi blev förvånade över att pröva-på-verksamheten inte var regelbundet förekommande i 
grundsärskolan då denna hade kunnat hjälpa många elever att förhoppningsvis hitta den 
aktivitet som passar eleven bäst.  
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7. DISKUSSION 
 

7.1 RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL VALD METOD 
 
Efter observationen på särskolan diskuterade vi hur öppen vår observation egentligen var. Det 
vi kritiserar är hur pass medvetna eleverna var att vi studerade dem i deras verksamhet. Rent 
teoretiskt är det en öppen observation då vi har berättat vad vi gör. Då vi genom samtal med 
eleverna förstått att de har tagit oss som några sorts lärarkandidater kunde det ibland kännas 
som om vi gjorde som Kvale (1997) skriver, en dold observation, där vi var med i gruppen 
men inte utgav oss för att vara observatörer. Tillslut enades vi om att vi utförde en öppen 
observation eftersom vi berättade vad vi gjorde samt att vi inte undanhöll sanningen om vår 
roll. Att vara dold eller öppen observatör hade inte spelat någon roll i vår situation. Elever i 
elva-tolvårsåldern lägger förmodligen inte vikt vid syftet för besöket, utan de ser bara att 
besökaren är där. 
 
Vi skrev tidigare att vi inte trodde att eleverna skulle vara så medvetna att verbala metoder 
skulle fungera. Efter en veckas observation av verksamheten märkte vi att det hade varit 
möjligt att utföra intervjuer med eleverna.  
 
Då vi blev aktiva observatörer under lektionstid, istället för passiva, kom subjektiviteten i 
första rum. Det ledde till att de data vi samlade in under observationen kunde styras, eftersom 
vi kunde framkalla situationer genom samtal där eleverna omedvetet svarade på våra frågor.  
 
Vi har insett att det är svårt att behålla fokus på sitt syfte, när man utför en observation. I den 
verksamhet vi studerade fanns det många företeelser som kändes värdefulla och intressanta, 
men saknade relevans för vårt syfte. Det var svårt att bortse från dem. Trots att 
observationsschemat var till stor hjälp för syftet så fokuserade vi oss stundvis på oväsentliga 
detaljer i verksamheten. Tack vare våra sammanställningar efter varje observationstillfälle 
lyckades vi hålla fokus och resultatet av vår fallstudie blev av rätt karaktär.  
 
Eftersom det är verksamheten vi fokuserat på hade det varit svårt att finna enskilda individer 
som kunde ge oss tillfredsställande information. Det hade varit svårt att utföra 
undersökningen i annan form än fallstudie. 
 
Då vår tid på särskolan var begränsad blev vårt resultat också det. För att få en mer 
heltäckande bild över särskolans verksamhet borde den följas under en längre tid. Tiden 
skulle då kunna utvisa med mer säkerhet elevernas attityder gentemot fritiden och skolans 
verksamhet. Vi hade kunnat använda oss mer av intervjuer riktade både till lärare och 
föräldrar, detta för att öka helhetsbilden av skolans verksamhet. Vi hade också kunnat dela ut 
enkäter till anställda vid flera olika grundsärskolor och då hade vi nått ett annat resultat med 
lärarnas synvinkel. Om vårt fokus ändrats till lärarna och föräldrarna hade vi förmodligen fått 
fler förklaringar och motiveringar till olika företeelser i grundsärskolans verksamhet. Det 
fokus vi använde, inriktat på verksamheten, ledde till att resultatet inte var manipulerat eller 
förskönat genom andras värderingar. 
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Att studera fler grundsärskolor istället för en hade gett en heltäckande bild över 
verksamheten. Vår undersökning studerar endast en grundsärskoleklass verksamhet och 
därför kan vi inte urskilja några generella drag som gäller för alla grundsärskolor. 
 

7.2 RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL TIDIGARE FORSKNING 
Planering för fritid har allmänt sett brist på forskningsmässigt framtaget kunskapsunderlag. 
Detta gäller i hög grad planering som syftar till att göra handikappades möjligheter likvärda 
med andras. Våra resultat visar att det inte fanns en utvecklad fritidsutbildning inom den 
särskolas ramar som vi observerade. Tidigare forskning betonar hur viktig attityden till fritid 
är för personer med utvecklingsstörning. Fritidsutbildning är ett tillvägagångssätt i en 
verksamhet att ge och forma en betydelsefull livssituation för dessa personer.   
 
Amerikanska forskare har riktat skarp kritik mot utformandet av kursplanerna i särskolan då 
de inte förbereder eleverna tillräckligt inför vuxenlivet. De vill att kursplanerna riktar sig mer 
till personer med utvecklingsstörnings behov och därmed en betydelsefull fritid. Enligt vår 
kunskapsöversikt, är det i särskolan vanligt förekommande med prova-på-verksamhet. Vår 
empiriska uppfattning är att detta moment inte är speciellt utformat för särskolan. Det är även 
förekommande i övriga grundskolan, där det istället kallas för friluftsdagar eller studiebesök. 
Resultat visar att lektionerna inriktar sig mycket till en anpassning i samhället som vanliga 
medborgare då kursplanerna är utformade på samma sätt inom hela grundskolan. Ur 
integrationssynpunkt är det en god tanke, men det tar inte hänsyn till att elever med 
utvecklingsstörning har andra behov i undervisningens innehåll. 
 

7.3 KUNSKAPSUTVECKLING INOM SÄRSKOLAN  
Under vårt teoretiska och empiriska arbete har vi insett vikten av att personer med 
utvecklingsstörning ska ha ett aktivt fritidsutövande. Vi hoppas att professionella utövare inte 
bara ska ha fritidsinformation och instruktion tillgänglig utan att det också ska erbjudas en 
bildande process som behandlar allt från färdighetsutveckling mot en mer omfattande strategi. 
Denna strategi/fritidsutbildning skulle kunna försöka öka kunskapen, självmedvetenheten, 
uppskattningen av fritid, självbestämmandet över den egna fritiden, och användandet av 
fritidsutbudet samt utvecklandet av färdigheter. Fritidsaktiviteter är sociala verksamheter där 
det finns stora möjligheter att bryta segregationen och utanförskapet. En väl blandad fritid ger 
människor möjlighet att möta andra med olika bakgrund och handikapp, vilket berikar såväl 
den enskilde individen som samhället i stort. 
 
När personer med utvecklingsstörning ska in i fritidsverksamheterna krävs det integration av 
en minoritets grupp. Hur kan man förbereda, informera och attitydpåverka den yttre 
omgivningen? Särskolan har en viktig funktion genom dess möjlighet att påverka den yttre 
och inre omgivningen. Det är människans historik och erfarenhet som ligger till grund för hur 
en individ väljer att handla. Normer hos en människa grundläggs i tidig ålder och därför anser 
vi att personer med utvecklingsstörning bör utveckla en attityd till fritid på ett tidigt stadium i 
livet. 
 
Fritidsutbildning i särskolan ska erbjuda teoretisk och praktisk kunskap och det är viktigt att 
det följs upp och etableras så att det bildar förutsättningar för en meningsfull fritid. Det 
uppenbara är att det behövs stort stöd från föräldrar till barn med utvecklingsstörning om de 
ska kunna fritidsutbilda sig. Vi vet att föräldrarnas stöd behövs och att det bör utvecklas ett 
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större samarbete mellan fritiden och föräldrarna, men vart börjar respektive slutar deras 
ansvarsområde? För att öka att personer med utvecklingsstörning utnyttjar den 
fritidsutbildning de får i skolan på fritiden, ser vi betydelsen av att utveckla ett samarbeta 
mellan de tre aktörerna skola - förening - förälder/familj. Återigen kan ansvarsfrågan tas upp, 
vems ansvar är det? Här har skolan ansvaret att utveckla en fritidsutbildning som stimulerar 
till aktivt utövande på fritiden. Kanske är en utveckling av "prova-på-verksamhet" det bästa 
alternativet. Men vilken roll spelar egentligen personliga resurser och sociala omständigheter 
för en fritidsaktivitets utövande?  
 
Hur involverade och välinformerade är barn med utvecklingsstörning om deras möjligheter 
till fritidsutbildning? Till vem vänder sig informationen om aktiviteter? På vems villkor 
utövas fritidsaktiviteter för funktionshindrade egentligen? Dessa frågor har stor betydelse för 
hur dessa uppfattar de villkor som finns för vardagens ”självklarheter”. När man introducerar 
fritid för personer med utvecklingsstörning ska det göras på ett begripligt sätt. Man skulle 
kunna använda sig av bilder som skulle kunna nå fram till alla oavsett förmåga att förstå. 
Målet är att personen får ökad erfarenhet, upplever en större valmöjlighet att därigenom göra 
fritiden så begriplig som möjligt. En fritidsutbildning skulle kunna variera i innehåll, längd, 
form, deltagare och andra faktorer. Behövda resurser till de olika fritidsutbildningarna skulle 
också kunna variera mellan särskolorna. Den röda råden som för dem samman är det 
gemensamma målet att ge individer möjligheter att finna mening i livet genom fritiden.  
 
För att etablera en fungerande fritidsutbildning inom svensk särskola behövs mer forskning 
kring hur man kan säkerställa att eleverna kan utnyttja sin fritidsutbildning på fritiden. Det 
finns också behov av vidare utveckling och diskussion av frågeställningar som inte tillräckligt 
belysts, såsom vilka fritidsaktiviteter det finns intresse för.  Man bör belysa samspelet mellan 
motiv och aktivitetsintressen, hinder, aktivt deltagande och grad av tillfredsställelse. Att ta 
reda på vad som är enkelt eller svårt för eleverna är viktigt för att kunna utveckla en väl 
fungerande utbildning. Det som uppfattas som svårt kan då analyseras för att finna orsaken till 
varför det upplevs som svårt. Sedan kan åtgärder sättas in. Vilken roll spelar personliga 
resurser och sociala omständigheter för utfallet i fritidsaktiviteter? Det är viktigt att involvera 
föräldrarna i barnens fritid samt att kommunens fritidsutbud bör anpassas till alla grupper i 
samhället. Hur påverkas fritidsbildningen för barn med utvecklingsstörning genom att deras 
föräldrar blir involverade? Den fysiska tillgängligheten och möjlighet till transporter till och 
från lokaler bör ses över och utvecklas. Personer med utvecklingsstörning behöver också 
förebilder inom fritidsverksamheterna. Fler med utvecklingsstörning borde ha ledande poster 
inom föreningslivet för att kunna inspirera samt förstå de hinder de upplever. 
 
En omstrukturering av en redan etablerad kursplan innebär kostnader för kommunen. Lärarna 
inom särskolan bör få en vidareutbildning inom ämnet fritid och föreningar ska kopplas 
samman med skolans verksamheter. Kanske är det rädslan att utveckla något nytt som gjort att 
frågan inte kommit upp tidigare.  
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BILAGA 1 
 
Från: Linn Hillgren [mailto:linnhillgren@hotmail.com] 
Skickat: den 4 april 2003 11:17 
Till: medlemmar@foms.nu 
Ämne: Fritidsutbildning? 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter vid Pedagogiska institutionen i Lund som skriver C-uppsats om 
fritidsutbildning i särskolan. Vi har haft problem med att hitta relevant litteratur som 
behandlar begreppet fritidsutbildning för funktionshindrade.  
Därför ber vi er om hjälp. Vi skulle vilja få mer idéer om vad fritidsutbildning innebär och ber 
alla som kan och vill hjälpa oss skicka sin tolkning av fritidsutbildning för funktionshindrade 
till oss. Källor om vart man kan hitta mer information välkomnas också.  
 
Svar kan mejlas till hannaehsvensson@hotmail.com eller linnhillgren@hotmail.com  
 
Tack på förhand  
Hälsningar Hanna Svensson och Linn Hillgren  
Lund 
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BILAGA 2 
 
 
 

Observationsschema 
 

Teoretiska lektioner 
-ämnen, arbetssätt, delaktighet, kunskap, färdigheter 
 
Praktiska lektioner 
-ämnen, arbetssätt, delaktighet, kunskap, färdigheter 
 
Raster 
-aktivering, aktiviteter, gemenskap, utanförskap, initiativtagande 
 
Fritid 
-attityd, aktivering, aktiviteter, kompisar 
 
Attityder 
-skolan, fritid, vänner 
 
Medvetenhet 
-sitt handikapp, fritidsutbud 
 
Övrigt 
 


