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Abstract 
Skolverket made a decision in 2014 that schools were going to start working to make extra 

customizations for students who isn’t reaching the goals. An upgraded version of these extra 

customizations, special needs, had been a reality for the schools for quite some time. The 

Swedish School inspection choose to investigate how schools were working with extra 

customizations and special need. No studies have been made on extra customizations and 

special needs that is linked with physical education or teacher’s definitions and experiences of 

extra customizations and special need which gave the study relevance.  The study has been 

implemented with a didactic theory. The material has been collected through semi structured 

interviews. The material has then been analyzed with a content analysis where the didactic 

questions what, how and why has been used to categorizing the material. The study showed 

that the teachers experiences of extra customization is small customizations in the lessons of 

physical education. Many teachers don’t experience that they make customizations when their 

educating but the teachers say that individualization is important in physical education. Some 

teachers realized under the interviews that they were making customizations in their ordinary 

teaching.  The teachers experience that the schools aren’t prioritizing physical education in 

the work with extra customization and special needs.  
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Sammanfattning 
Skolverket beslutade 2014 att arbetet med extra anpassningar skulle påbörjas ute i 

verksamheterna. Detta för att på ett mer effektivt sätt hjälpa de elever som är på väg att inte 

uppnå kunskapskraven. Särskilt stöd har funnits tidigare och är en typ av uppgradering när de 

extra anpassningarna inte räcker till. Skolinspektionen valde att undersöka detta för att se hur 

skolornas arbete fungerade med just extra anpassningar och särskilt stöd. De kom då fram till 

att en hel del brister i verksamheten fanns och det är utifrån detta som denna studie grundar 

sig. Då det inte finns forskning baserat på just extra anpassningar och särskilt stöd kopplat till 

idrott och hälsa och framför allt inte lärarnas definitioner och erfarenheter av extra 

anpassningar och särskilt stöd är studien av relevans. Studien har genomförts med hjälp av en 

didaktisk teori som utgår dels ifrån den didaktiska triangeln men som även tar ett större 

samhällsperspektiv. Materialet har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Materialet har analyserats med hjälp av en innehållsanalys där de didaktiska frågorna vad, hur 

och varför har använts för att kategorisera materialet. Undersökningen visade att lärarnas 

erfarenheter av extra anpassningar är att det utgörs av små anpassningar, främst fysiska, för 

att eleverna ska kunna klara av undervisningen med viss variation. Många lärare upplever inte 

att de arbetar med extra anpassningar men att de individualiserar undervisningen mycket. 

Vissa lärare insåg under intervjuerna att de gör många anpassningar i sin undervisning men 

menade också att ämnet är unikt på sitt sätt och kräver fokus på individen. Lärarnas erfarenhet 

är även att skolorna inte har ämnet idrott och hälsa som prioritet när det kommer till arbete 

med extra anpassningar och särskilt stöd.  

Nyckelord: Idrott och hälsa, undervisning, skola 
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1. Introduktion  
Extra anpassningar blev för två år sedan lagförda, för att förtydliga för undervisande lärare 

hur de ska arbeta med elever som riskerar att inte uppnå målen. Skolinspektionen (2016) 

genomförde nyligen en studie som behandlar hur skolor har implementerat arbetet med extra 

anpassningar och särskilt stöd i skolan. Undersökningen visade att skolorna fortfarande har 

mycket kvar att göra för att arbetet med extra anpassningar ska ses som godkänt. För att 

sammanfatta den problematik som skolverket har upptäckt kan den kopplas till hur skolan 

övergripande arbetar med extra anpassningar. Problematiken kan även ses utifrån hur eleverna 

blir påverkade av att skolorna inte arbetar med extra anpassningar på ett, enligt 

skolinspektionen, fullgott tillvägagångssätt. Problematiken tog sig i uttryck på två sätt, genom 

att skolan hade svårt att identifiera vilka anpassningar som behövdes göras samt att eleverna 

fick fel typer av anpassningar. En fördjupning i vad skolinspektionen kommit fram till 

presenteras senare.  

Joakim Isaksson (2009) beskriver i sin avhandling att cirka 40 % av alla Sveriges elever vid 

den här tiden är i behov av någon form utav stöd. En annan problematik som avhandlingen 

belyser är de resursnedskärningar som gjorde det svårare för skolorna i början på 1990-talet. 

Efterdyningar av detta har inneburit att skolorna har behövt olika typer av diagnoser 

fastslagna för att kunna åberopa att elever är i behov av stöd. Diagnoserna har därmed varit en 

hjälp för skolorna att kunna begära större resurser.  

I skolans styrdokument ligger mycket fokus på att undervisningen ska vara likvärdig för alla 

elever oavsett individuella förutsättningar. Något som skolverket har märkt är att likvärdig 

utbildning kan tolkas som att alla elever ska ha samma utbildning men de förtydligar hur de 

istället menar i läroplanen. Hur skolverket uttrycker sig presenteras nedan.  

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska 

tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
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anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 2011).  

Citatet förklarar indirekt extra anpassningars och särskilt stöds plats i skolan eftersom de 

elever som är i behov av det behöver olika anpassningar för att kunna lära sig samma saker 

som sina klasskamrater. Först och främst handlar det om att om elever har några specifika 

svårigheter eller i allmänhet kanske har svårigheter med koncentration eller med ett ämne kan 

extra anpassningar tillsättas. Det handlar framför allt om att det kan finnas någon form av risk 

att inte uppnå målen i olika ämnen som gör att extra anpassningar tillsätts. I första hand är det 

undervisande lärare som tillhandahåller de extra anpassningarna men i vissa fall kan istället 

extra personal vara en extra anpassning, dock inte på regelbunden basis. Särskilt stöd däremot 

tillsätts om de extra anpassningarna inte är tillräckliga. Det kan till exempel utgöras av att en 

elev får vara i en mindre undervisningsgrupp då skolan bedömer att situationen inte kan lösas 

med hjälp av undervisande lärare (Skolverket, 2014). Gunilla Lindqvist och Annica Rodell 

(2015) utvecklar Skolverkets (2014) allmänna råd där de beskriver att extra anpassningar och 

särskilt stöd kan skilja sig åt beroende på varaktigheten och omfattningen av stödet. Är stödets 

omfattning litet och varaktigheten kort är det en extra anpassning. Vikten av att undervisande 

lärare och personal i verksamheten uppmärksammar eventuella behov av stöd är något som 

fokuseras på. När det kommer till särskilt stöd beskriver Lindqvist och Rodell (2015) att det 

går att se på det utifrån två olika perspektiv, ett relationellt och ett kategoriskt. Det relationella 

perspektivet utgår ifrån insatser av specialpedagogisk natur och fokus är då på relationen med 

eleverna snarare än deras svårigheter. Det kategoriska perspektivet ska istället ses utifrån att 

eleverna placeras in i fack. Ett exempel är att en elev har ADHD och då är fokus på att det är 

en typ av svaghet.  

Skolinspektionens (2016) undersökning är generell och utgår inte ifrån några specifika ämnen 

och därför kan det vara av intresse att undersöka lärare i idrott och hälsas definitioner och 

erfarenheter kring extra anpassningar och särskilt stöd i förhållande till utformandet av deras 

undervisning. Joakim Isakssons (2009) avhandling beskriver att cirka 40 % av alla elever i 

den svenska skolan är i behov av någon form av stöd, vilket visar vikten av att detta område 

uppmärksammas. Studien är gjord för över sju år sedan men i komplement till 

Skolinspektionens undersökning vore det intressant att undersöka lärare i idrott och hälsas 

definitioner och erfarenheter samt hur det arbetas med extra anpassningar och särskilt stöd 

främst inom idrott och hälsa.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel redogörs för befintlig forskning inom det område som studeras. Dispositionen 

är fördelad i tre stycken underrubriker för att tydligare fördela forskningen. Rubrikerna 

behandlar stödinsatser för elever med olika typer av svårigheter samt lärares erfarenheter av 

anpassningar inom idrott och hälsa.  

2.1 Fysisk aktivitet för skolelever med olika svårigheter 
Hollingshead och Klein (2015) har undersökt de positiva delar som fysisk aktivitet, genom 

skolan, kan ha på elever. Studien utgår ifrån en skola vars idrottsundervisning innehåller 

grupper om 40 elever, vilka beskrivs som elever med olika typer av problematik. 

Utgångspunkten är framför allt idrott och hälsa och lärarnas uppfattning av att de inte vet hur 

de ska hantera de olika grupperna. Studien visar vad viktigt det är att speciallärare och 

idrottslärare har ett gott samarbete för att undervisningen ska kunna vara så anpassad som 

möjligt utifrån elevers behov. Även Lin Jin-Ding m.fl. (2010) kom fram till liknande resultat 

då de studerade vilka effekter fysisk aktivitet har på ungdomar med intellektuella handikapp. 

En slutsats som deras studie genererade är att de assistenter eller tränare som hjälper elever är 

oerhört viktiga för att eleverna skulle finna motivation för fysisk aktivitet. Metoden de 

använde sig av i studien var att samla in data, i form av exempelvis vikt och BMI, för de 

personer som deltog i studien. Därefter kartlades de tillfällen då deltagarna utförde någon 

form av fysisk aktivitet för att sedan sätta den aspekt i förhållande till vikt och BMI. Justine 

Haegele och Seung Yeun Parks (2016) har även de berört området då de i sin studie funnit att 

barn och unga med intellektuella handikapp inte utövar fysisk aktivitet i lika hög utsträckning 

som andra barn och ungdomar, vilket kan problematisk. Resultatet av studien visar även att 

skolan kan vara till hjälp i arbetet med dessa ungdomar och deras nivå av fysisk aktivitet. 

Studien utgår ifrån en diskussion kring hur lärare i idrott hälsa kan få elever med intellektuella 

handikapp mer fysiskt aktiva.  

Justine Haegele och Seung Yeun Parks (2016) beskriver också i sin artikel om hur inkludering 

av elever med intellektuella handikapp i den ordinarie idrottsundervisningen är oerhört viktig 

för elevernas motoriska utveckling. Eleverna är i behov av motorisk träning och kan då delta i 

idrottsundervisningen med diverse anpassningar för att kunna utveckla sina motoriska 

förmågor. Även So-Yeun Kims (2013) beskriver att idrottsundervisning behöver anpassas 

utifrån enskilda individer, men att individerna inte därmed automatiskt ska tas ur grupperna. 
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Detta på grund av att det i de allra flesta fall är bättre för elever med en anpassad undervisning 

i klassen än att helt tas ur den.   

2.2 Stödinsatser inom skolan 
Som tidigare nämnts har Skolinspektionen (2016) presenterat deras undersökning av skolans 

arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Skolinspektionen har sammanfattat resultatet 

av undersökningen till några specifika punkter. Dessa är 1. Skolorna är fortfarande i vaggan 

av att komma underfund med hur de ska arbeta med extra anpassningar, 2. Skolorna har svårt 

att identifiera vilka behov eleverna har, 3. Eleverna får inte rätt typ av anpassningar och i 

vissa fall följs inte anpassningarna under tillräckligt lång tid samt 4. Skolorna är dåliga på att 

följa upp de extra anpassningar som gjorts och på så vis vet inte skolorna om de har fallit väl 

ut eller inte. 

Resultatet i Isakssons (2009) avhandling visar att nästan 40 % av Sveriges elever är i behov 

av någon form utav stöd. På grund av nedskärningar inom resursfördelningen ifrån 1990-talet 

har fastställandet av diagnoser varit av vikt för att få tillgång till resurser ifrån kommunen. 

Detta då möjligheten till en resurs ökar i samband med att en elev får en diagnos. Resurser är 

kostsamma och kan därför inte beviljas utifrån vaga beskrivningar om vilka elever som är i 

behov av någon form av stöd. Avhandlingen bygger på flera mindre delstudier där metoden 

antingen utgjorts av en diskursanalys eller innehållsanalys.  

I en artikel av Joakim Isaksson, Erik Bergström och Rafael Lindqvist (2007) beskrivs den 

svenska modellen av användandet av individuella utvecklingsplaner, IUP:er1, och vilka mått 

som användes när det fastslogs vilket stöd eleven skulle få ta del av. Studien visar att föräldrar 

i många fall inte blir informerade när det bestäms vilket stöd eleven är i behov av i 

undervisningen. Materialet var olika IUP:er som analyserades med hjälp av en 

innehållsanalys.  

En annan studie av Joakim Isaksson, Erik Bergström och Rafael Lindqvist (2010) beskriver 

hur elever med medicinska diagnoser har fått stöd genom antingen den ordinarie 

undervisningen eller i mindre grupper. Detta är något som ökat i relation med ökningen av 

fastslagna diagnoser. Studien tar dels ett elevperspektiv men också ett föräldraperspektiv, där 

både elever och föräldrar intervjuas om hur de anser att stödet har fungerat. Såväl elever som 

                                                           
1 Individuell utvecklingsplan som nu övergått i extra anpassningar och särskilt stöd för att minska 
dokumentationen. 
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föräldrar ansåg att det var viktigt att stödet inte blir exkluderande, vilket det i vissa fall blev, i 

samband med exempelvis särskilda undervisningsgrupper. Studiens empiriska material 

utgjordes av intervjuer som analyserades med hjälp av en grundad teori.  

Ingela Andersson och Maj Carlsson-Asplund (2014) fokuserar i sin studie på hur elever 

beskrivs i IUP:er och hur skolorna valt att fokusera på eleverna utifrån dessa. Studien visar att 

elever främst beskrivs utifrån deras negativa sidor i IUP:erna. Till viss del fokuserar IUP:erna 

också på elevers positiva sidor, även om denna del är förhållandevis liten. Problematiken med 

denna fördelning är att det skapar en negativ bild av dessa elever, då de kategoriseras och 

beskrivs utifrån att de avviker ifrån det normala.  

I en studie där elever som inte längre har undervisning i klass på grund av att de till exempel 

behöver specifikt stöd har elevernas upplevelse av idrottsundervisningen undersökts. 

Resultatet av studien visar att det är viktigt att idrottsundervisningen för dessa elever sker 

likvärdigt som den undervisningen klassen har. Detta dels för att eleven ska kunna ta del av 

samma undervisning som alla andra men också för att underlätta en eventuell övergång från 

specialundervisning till klassundervisning (Columna & Roth, 2013).  

2.3 Lärarens perspektiv på olika anpassningar inom 
idrottsundervisningen 
Shawn Wilkinson m.fl. (2012) visar med sin undersökning att idrottslärarstudenter i Kanada 

fick möjlighet att praktisera i att undervisa ungdomar ifrån olika typer av bakgrunder och med 

olika typer av svårigheter. Studien följer idrottslärarstudenter som får möjligheten att 

undervisa elever med ADHD i idrott och hälsa. Ett intressant resultat från studien var att 

eleverna upplevde ett ökat engagemang i sin utbildning till att bli lärare inom idrott, vilket gav 

dessa studenter positiva erfarenheter att ta med sig ut i arbetslivet. Studien har ett 

fenomenlogiskt förhållningssätt där intervjumaterialet har samlats in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer som sedan transkriberats och analyserats tematiskt.  

Geidne och Jerlinder (2016) har undersökt på vilka olika sätt ungdomar med olika svårigheter 

inkluderas inom den organiserade idrotten utanför skolan. Det som undersökts är peer-

reviwed artiklar om just detta ämne för att sedan kunna dra slutsatser utifrån de. Studien visar 

att ledare i detta fall utgörs av en nyckelperson som behöver ha två viktiga egenskaper för att 

skapa en bra inkludering. Först och främst behöver ledaren vara utbildad inom just 

inkludering av människor med olika svårigheter. För det andra behöver ledaren även ha ett 
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engagemang i form av att arbeta för att inkludera, då det kräver lite mer av ledaren i dessa 

fall. Vikten av inkludering är att barn, oavsett svårigheter eller inte, ska få möjligheten att 

med hjälp av fysisk aktivitet få chansen att träffa och umgås med andra barn. Studien kan ses 

som relevant eftersom detta kan appliceras på lärare i idrott och hälsa likväl som på tränare.  

Kajsa Jerlinder, Berth Danermark & Peter Gill (2009) har i sin artikel beskrivit hur viktigt det 

är att lärare är positiva till inkludering av elever med olika svårigheter i idrottsundervisningen. 

Artikeln utgår ifrån ett material som är insamlat via enkäter som skickades ut till lärare. 

Denna artikel fokuserar mest på fysiska svårigheter. Resultat visar att lärare med erfarenheter 

ifrån undervisning av elever med fysiska svårigheter överlag är mer positiva till inkludering 

av dessa elever i den ordinarie undervisningen. Samtidigt visar Andrew Smiths (2007) studie 

att lärare ibland inte alls har en lika positiv ton till inkludering och att ha elever med t.ex. 

fysiska svårigheter i samma klass. Studien är genomförd i England och undersöker lärares 

erfarenheter och attityder gentemot att inkludera elever med olika typer av svårigheter i idrott 

och hälsa undervisningen. Lärarna i den studien menade på att de ville ge alla elever samma 

förutsättningar medan de också medgav att det var väldigt svårt att få lektionerna att bli 

lyckade. Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer som gjordes med sju 

stycken idrottslärare varav materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  

I Grekland har det under de tio senaste åren blivit en ändring inom skolan när det gäller 

idrottsundervisningen. Det har bestämts att idrottsundervisningen ska vara mera inkluderande 

gentemot elever med olika typer av svårigheter som i många fall inte deltagit i 

undervisningen. Doulkeridou m.fl. (2011) har i sin studie intervjuat runt 400 lärare inom 

idrott och hälsa med hjälp av enkäter för att få de att beskriva sina erfarenheter och attityder 

gentemot en inkluderande idrottsundervisning. Resultatet visade att en stor del av lärarna var 

positiva till inkludering. Resultatet visade också att lärare med tidigare erfarenheter av att 

undervisa elever med svårigheter var mer positivt inställda till det. 

Den kunskapslucka som framkommer efter genomsökningen av redan befintlig forskning är 

just kopplingen mellan lärare i idrott och hälsa samt extra anpassningar och särskilt stöd. En 

studie var i och för sig fokuserad på idrottslärarstudenter men det saknas åsikter ifrån aktiva 

lärare i ämnet. Redan befintlig forskning fokuserar endast på effekter, fördelar och 

problematik med fysisk aktivitet i skolan för elever med svårigheter och handikapp. Därför 

finns det en kunskapslucka vad gäller lärares uppfattning av extra anpassningar och särskilt 
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stöd, då tidigare forskning inte haft denna inriktning inom detta ämne. Denna inriktning blir 

av extra stort intresse då skolinspektionen fortfarande anser att skolan ännu inte hittat ett 

välfungerat arbetssätt kring extra anpassningar och särskilt stöd samt vad dessa anpassningar 

bör utgöras av och att det dessutom finns studier som visar på att cirka 40 % av elever i 

Sverige är i behov av någon form av stöd. Detta leder fram till följande syfte och 

frågeställning. 

 

3. Syfte 
Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i en didaktisk teori bidra med kunskap om 

lärares definitioner och erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd samt arbetet med 

dessa utifrån lärarnas perspektiv. Studiens huvudfokus är lärare i idrott och hälsas erfarenheter 

av extra anpassningar och särskilt stöd dels kopplat till idrott och hälsa men också inslag av 

andra ämnen samt av en mer generell natur.  

3.1 Frågeställningar 
- Vad har lärare i idrott och hälsa för erfarenheter och definitioner av extra anpassningar 

och särskilt stöd? 

- Hur skiljer sig lärare i idrott och hälsas erfarenheter och definitioner av extra 

anpassningar och särskilt stöd i idrott och hälsa i förhållande till andra ämnen?  

- Vilka erfarenheter har lärare i idrott och hälsa gällande elever i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd?  

 

4. Metod 
I detta avsnitt presenteras dels det teoretiska perspektiv som studien grundar sig på samt urval 

och tillvägagångssätt för studiens empiriska material. Avslutningsvis redogörs för hur 

materialet har analyserats för att få fram resultatet.  
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4.1 Teoretisk perspektiv  
Johan Öhman (2014) beskriver att didaktisk teori ska utgå ifrån att undersöka en institution, 

verksamhet eller person som har för avsikt att utveckla kunskaper, värden och normer hos 

deltagare. Detta är tillämpbart i denna studie då det är både verksamheten och de aktiva 

lärarna som studeras. Samtidigt beskrivs vikten av att ställa frågor som handlar om lärande 

när didaktisk teori används. Han listar även de grundfrågor som den didaktiska forskningen 

utgår ifrån, vilka redogörs för i punktform nedan. 

- Hur ser relationen mellan undervisningen och den undersökta 

utbildningsverksamheten ut? 

- Vilka är syftena med och motiven till de didaktiska val som görs i verksamheten samt 

vilket meningskapande privilegieras? 

- Vilket meningsskapande sker i verksamheten? 

- Vilka är de institutionella och politiska förutsättningarna för de didaktiska valen och 

för meningsskapandet? 

Öhman (2014) beskriver också vikten av de didaktiska trianglarna inom forskningen och hur 

den ordinarie triangeln som innehåller lärare, elev och innehåll kan bli aningen förenklad när 

forskningen till exempel utgår ifrån ett större perspektiv och även är kopplat till samhället. 

Därav kommer denna studie utgå ifrån en didaktisk triangel som innehåller ett bredare 

perspektiv både utifrån verksamheten men också samhället i stort.  

 

Figur 1. The expanded didactic triangle (Quennerstedt, M. & Larsson, H, 2015)  
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Öhman (2014) beskriver att lärare inte bara utgår ifrån att eleverna ska få med sig kunskaper 

utan även normer, värden och värderingar ifrån skolan som de sedan ska ta med sig ut i 

samhället. Den didaktiska teorin kommer att ta form i denna studie genom tre didaktiska 

frågor vilka kommer användas i analysen. Teorin kommer även tillämpas i diskussionen då 

teorin och den didaktiska triangeln sammankopplas med resultatet. Därför är det i denna 

studie fruktbart att använda en didaktisk teori, då det är viktigt att kunna koppla resultatet till 

en högre nivå än bara skolan.  

Då teorin utgår ifrån ett didaktiskt perspektiv kan det vara lätt att tro att didaktik är det samma 

som lärande. I denna studie används didaktiken i analysen samt i diskussionen för att få en 

koppling mellan behandlingen av materialet till resonemanget av vad resultatet visar. Om ett 

ämnes didaktiska fokus antas är det möjligt att utgå ifrån ämnets särart när studien genomförs. 

(Meckbach & Lundvall, 2007).  

Katarina Schenker (2011) menar att en didaktisk teori är positiv att använda i en kontext där 

skolan är aktuell. Likt denna studie är kontexten skolans värld. Hon ser dock möjligheten med 

att använda didaktiska teorier i skolans värld eftersom det då fokuseras utifrån de didaktiska 

frågorna, vad, hur och varför. Dessa frågor kommer att hjälpa till att kategorisera det 

empiriska materialet som är resultatet av denna studies intervjuer.  

4.2 Metod och empiriskt material  
Den metod som använts i denna studie utgörs av en kvalitativ ansats. Först kommer kvalitativ 

metod att förklaras översiktligt för att sedan förklara vilken datainsamlingsmetod inom det 

kvalitativa området som använts. Hastie & Hay (2012) förklarar vad som utgör en kvalitativ 

metod och menar att det utgörs av att se till olika typer av fenomen och undersöka de med 

hjälp av människors uppfattningar av dem. De ger även exempel på hur kvalitativ forskning 

kan bedrivas inom idrottsvetenskapen. Till exempel kan idrottsämnet undersökas och då kan 

kontexten vara elever eller lärare. De menar att kvalitativ forskning ger möjligheten att förstå 

olika typer av situationer i unika sammanhang i olika typer av kontexter, för att till exempel se 

olika sociala fenomen. Kvalitativ forskning ses som särskilt effektiv när människors 

uppfattningar, känslor och värderingar ska undersökas. Då denna studie ämnar undersöka 

olika lärares uppfattningar blir ett kvalitativt forskningsperspektiv det ultimata för studien. 

Alan Bryman (2008) beskriver vikten av att en studie med kvalitativ ansats utgår ifrån 

forskarens tolkningar. Han beskriver också de olika steg som en studie med kvalitativ ansats 
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bör använda sig av, vilka är 1. Generella frågeställningar, 2. Val av relevanta platser och 

undersökningspersoner, 3. Insamling av data, 4. Tolkning av data, 5. Begreppsligt och 

teoretiskt arbete, 5a. Specificering av frågeställningarna, 5b. Insamling av ytterligare data, 

samt 6. Rapport om resultat och slutsatser. Stegen har använts som en guide för att kunna 

genomföra studien.  

Då forskningsperspektivet är av kvalitativ natur utgörs studiens design av en fallstudie med 

datainsamling bestående av semistrukturerade intervjuer. Detta val möjliggör en mer 

djupgående studie utifrån det kvalitativa forskningsperspektivet.  

 
4.2.1 Reliabilitet och validitet  

Hastie & Hay (2012) använder sig av andra begrepp än relabilitet och validitet. Begreppen 

beskrivs utifrån Hastie & Hay (2012) för att sedan kopplas till hur de använts i denna studie. 

Det första begreppet är credability, som innebär att den data som samlats in stämmer överrens 

med kontexten. För att ha kunnat förhålla sig till credability under studien har det krävts att de 

intervjufrågor som använts verkligen gett de svar som studien behöver. Samtidigt har det varit 

viktigt att försöka ta sig an studien med så få värderingar och förutfattade meningar gällande 

resultatet som möjligt. Det andra begreppet, dependability, utgörs av att forskaren alltid ska 

resonera och diskutera om hur den kontext som undersöks faktiskt är i konstant förändring 

och hur detta påverkar det resultat som studien genererar. Med begreppet transferability 

menas att det är viktigt att forskaren beskriver sin kontext för att andra forskare ska kunna dra 

slutsatsen om resultatet går att applicera på andra kontexter som de undersöker.  

Transferability innebär att studiens kontext har behövts förklaras tydligt men utan att ha gjort 

några etiska felsteg. Det sista begreppet är confirmability, vilket handlar om att forskare hela 

tiden måste granska det insamlade material om och om igen. Detta har varit viktigt då 

intervjuerna har analyserats.  

4.2.1 Etiska överväganden  

De etiska riktlinjer som denna studie har förhållit sig till är de som Gustafsson, Hermerén & 

Petersson (2005) presenterar i form av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att ha kunnat följa informationskravet tydligt 

har det krävts att de lärare som varit tillfrågade att bli intervjuade har varit ordentligt 

informerade gällande studiens syfte. Det har också varit viktigt att de har fått information om 
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att deras åsikter, tankar och ord kommer att utgöra den data som resultatet av studien bygger 

på. Samtyckeskravet har använts i form av att de intervjuade under hela processen hade 

möjlighet att avbryta. Positivt för just denna studie var att det enbart var lärare som skulle 

intervjuas och ingen under 15 år då målsmans tillstånd i ett sådant fall hade behövts. 

Implementeringen av konfidentialitetskravet i studien har främst handlat om att i text och 

intervjuer inte avslöja några detaljer som gör att någon kan identifiera de lärare som blivit 

tillfrågade och också valt att delta i studien. Just detta krav har varit viktigt då vissa lärare 

skulle kunna beskriva missnöje med deras huvudmän, vilket skulle kunna innebära att dessa 

huvudmän fick reda på det och det skulle i sin tur kunna äventyra deltagarnas 

arbetssituationer. Med utgångspunkt i nyttjandekravet kommer identiteten på de intervjuade 

lärarna förbli anonyma. Detta för att till exempel inte arbetsgivare ska kunna veta vilka som 

deltagit i intervjuerna.  

4.2.3 Urval 

Det absolut viktigaste kriteriet gällande urval har varit att lärarna som intervjuades undervisar 

i idrott och hälsa. Ett annat kriterium för att få delta i studien har varit att den intervjuade ska 

ha arbetat som idrottslärare under det senaste året. Anledningen till att lärarna som 

intervjuades skulle ha arbetat det senaste året var för att eventuella föräldraledigheter och 

liknande kunde vara aktuella under tiden för intervjuerna. De lärare som intervjuades var 

fördelade på fyra stycken skolor och arbetade i årskurserna 1-9. Lärarna togs kontakt med via 

telefon för att fråga om de var intresserade av att delta. Kontakt togs ytterligare en gång för att 

bestämma tid och plats för intervju. Anledningen till att de tillfrågade lärarna var fördelade på 

olika skolor var för att kunna genomföra en övergripande studie över de delar av grundskolan 

där det sätts betyg, eftersom extra anpassningar och särskilt stöd till stor del fokuserar på de 

elever som riskerar att inte nå målen. Om lärarna som intervjuats är utbildade eller inte har 

inte varit av betydelse utan det kan snarare vara av intresse om så skulle vara fallet. Att välja 

ut lärare som saknar utbildning har dock inte varit något som har fokuserats på utan tanken 

med att inte ha utbildning som ett krav har handlat om att ifall vissa av de intervjuade saknar 

utbildning skulle det inte vara något negativt för studiens resultat. Ett resonemang kring 

urvalet kommer att föras i metoddiskussionen.  

 

Nedan följer en presentation av de lärare som blivit intervjuade.  

Lärare 1: Utbildad inom idrott och hälsa samt matematik. Arbetar på 7-9. 
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Lärare 2: Utbildad inom idrott och hälsa samt samhällskunskap. Arbetar 7-9, föräldraledig. 

Lärare 3: Utbildad inom idrott och hälsa, svenska, matematik och religion. Arbetar 4-6, 

undervisar bara åk 4. 

Lärare 4: Utbildad inom svenska. Arbetar 4-6.  

Lärare 5: Utbildad idrott och hälsa samt historia. Arbetar 6-9. 

Lärare 6: Utbildad idrott och hälsa samt historia. Arbetar 1-6. Ingen undervisning i åk 6.  

4.2.4 Datainsamling 

Den metod som har använts för att samla in data till denna studie har utgjorts av 

semistrukturerade intervjuer. Detta för att kunna intervjua ett lägre antal personer och 

därigenom nå ett större djup i intervjuerna. Intervjuerna är cirka 30 minuter långa. En 

presentation av semistrukturerade intervjuer redogörs för nedan. 

Ennis & Chen (2012) beskriver semistrukturerade intervjuer som att samma rubriker till 

samtliga intervjuer används men möjligtvis inte samma följd av frågor eller inte heller alltid 

exakt samma frågor, då frågorna till viss del ställs beroende på vilka svar som framkommer 

under respektive intervjun. De beskriver att semistrukturerade intervjuer kan kompletteras av 

andra typer av intervjuer för att på så sätt skapa en intervjuform som ger svar på studiens syfte 

och frågeställning. Till exempel kan en fördel vara att använda sig av en blandning av 

strukturerad och semistrukturerad intervju för att dels ha tydliga frågor blandade med frågor 

där nästkommande fråga kan bero mycket på vad svaret på den tidigare frågan genererade.  

Gratton & Jones (2015) beskriver både semistrukturerade intervjuer men också intervjuer i 

allmänhet. Semistrukturerade intervjuer beskrivs som en flexibel intervjuform med ett 

visserligen fast schema men som lägger stor vikt på intervjuarens förmåga att hantera de olika 

svar som ges på frågorna. Vissa fördelar som nämns med intervjuer i allmänhet är att kunna ta 

del av personers känslor, tankar och deras egna ord. Det är inte alltid den förväntade data som 

kommer fram i en intervju och speciellt inte i en semistrukturerad intervju, eftersom den kan 

vara flexibel och därigenom frambringa svar som till en början kanske inte var de som 

forskaren tänkte sig. Det finns även fallgropar när det gäller intervjuer. Om till exempel 

enkäter och intervjuer jämförs krävs det oerhört mycket mer tid för att genomföra intervjuer. 

Intervjupersonen kan komma ifrån ämnet och prata om saker som överhuvudtaget inte är 

väsentligt för intervjun, vilket kan ge många minuter av ingenting. En annan fallgrop kan vara 

att den kunskap som forskaren tror att intervjupersonen besitter om ämnet i själva verket inte 
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alls är tillräcklig eller stämmer överrens med den kunskap som forskaren räknat med, vilket 

också kan ge data som inte är tillförlitlig. 

Intervjuerna har genomförts genom intervjuer på plats med personen alternativt via telefon. 

Samtliga intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats för att ingen information ska 

undgå att analyseras.  

4.2.5 Dataanalys 

Dataanalysen har genomförts i tre olika steg. Armour & MacDonald (2015) beskriver stegen 

som en hjälp när analysmetoder i kvalitativa studier ska bestämmas. Det bör nämnas att 

Armour & MacDonald (2015) beskriver fler steg än de som använts i denna studie, men för 

att skräddarsy studiens analys har deras steg använts som inspiration. Analysen kommer 

nedan att presenteras utifrån de tre skräddarsydda stegen, för att på så sätt kunna följa hur 

analysen av materialet har genomförts.  

1. För att analysera intervjuerna har Fejes och Thornbergs (2015) beskrivning av 

innehållsanalys använts. Fejes och Thornbergs beskrivning av innehållsanalys grundar sig på 

att författaren ska tolka det empiriska materialet och förmedla den tolkningen i relation till en 

helhet. Det empiriska materialet har i denna studie bestått av transkriberade intervjuer som 

genomförts med en semistrukturerad ansats. Helheten som materialet sätts i relation till i 

analysen är de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför. Fejes och Thornberg (2015) 

beskriver också vikten av att som forskare resonera kring sina förkunskaper och fördomar 

utifrån materialet, vilket i denna studie kommer behandlas i metoddiskussionen.   

2. Skolverket (2016) beskriver hur de didaktiska grundfrågorna är till för lärare att kritiskt 

kunna granska sin och skolans undervisning. Skolverkets definition utgår inte ifrån ett 

forskningsperspektiv medan Öhman (2014) beskriver hur didaktiken kan användas i 

forskning. I denna analys används de didaktiska frågorna, vad, hur och varför. Öhman (2014) 

listar de grundfrågor som den didaktiska forskningen bör utgå ifrån, som alla är presenterade 

under rubrik 4.1. Sammanfattningsvis används de tidigare nämnda punkter till att analysera 

relationen mellan undervisningen och den undersökta verksamheten. Samtidigt presenteras 

förutsättningar ifrån verksamheten, skolledning och liknande i detta fall. I denna analys har 

skolverkets beskrivning av de didaktiska frågorna skräddarsytts tillsammans med Öhmans 

beskrivningar för att kunna kategorisera innehållet med ett didaktiskt förhållningssätt. 
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För att konkretisera samt ge exempel på hur denna kategorisering har sett ut kommer en 

förklaring till den didaktiska frågan samt ett efterföljande citat infogas under respektive 

didaktisk frågorna.  

Vad: Under den didaktiska frågan vad har framförallt vad för innehåll eleven tar del av 
kategoriserats. Materialet har visat på att det finns två olika kategorier för vilket innehåll 
eleven tar del av.  

”Ah precis jag har ju en elev som har t.ex. extra anpassningar på idrotten som får 
som blir förberedd på lektionsinnehållet han har lektion idrottslektion på 
eftermiddagen på förmiddagen får han en liten lapp där det står vad dagens 
idrottslektion kommer innehålla för han behöver bli förberedd på det för att han 
ska ta sig iväg till idrotten. Och han får även han har inte resrus men en person 
som följer honom till idrotten från klassrummet” Lärare 3.  

Hur: Frågan hur fokuserar på hur undervisningen ser ut och hur lärarna ger exempel på hur de 
anpassar sin undervisning för elever i behov av det. Även lärarnas erfarenheter av hur det är 
att undervisa med hjälp av extra anpassningar och elever med särskilt stöd i idrott och hälsa 
kontra i sina andra ämnen belyses under denna fråga.  

”Ja men de kan väl t.ex. vara ah att man jag vet att jag har nån t.ex. med som har 
lite benskörhet liksom som inte får använda eller ha svårt jobba med hårda bollar 
liksom då får man göra en extra anpassning där just åt den eleven. Genom att man 
kanske får det är ju också det är lite svårt i idrotten faktiskt om det är en elev som 
det är i det här fallet. Säg om man ska köra basket t.ex. då kan inte hon göra det 
och då får man göra en extra anpassning till henne där hon gör något annat” 
Lärare 4.  

Varför: Den didaktiska frågan varför utgår ifrån lärarens uppfattningar och definitioner av 
extra anpassningar, särskilt stöd och hur skolan arbetar med dessa.  

”Då tänker jag på att man behöver anpassa undervisningen särskilt för elever som 
inte uppfyller målen utan den här extra anpassningen” Lärare 5.  

3. Innehållsanalysen resulterade i kategoriseringar kopplad till respektive didaktisk 

grundfråga. Det material som blev sorterat under varje didaktisk grundfråga kunde sedan 

sorteras under respektive fråga. Underkategorierna är på så sätt utformade efter det material 

som sorterats in under de didaktiska grundfrågorna.  

Nedan listas en presentation av samliga underliggande kategorier tillhörande respektive 

didaktisk grundfråga. 

Vad? 
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- Innehållet anpassas för att eleven ska lyckas samt anpassas utifrån dennes 
förkunskaper och förutsättningar 

- Elever med extra anpassningar och särskilt stöd har i andra ämnen annat material. Tar 
dessa elever del av ordinarie material i idrott och hälsa?  

Hur? 

- Individualisering 

- Jämförelser med andra ämnen 

Varför? 

Då frågan Varför? I grund och botten behandlar varför något ska läras har materialet som 

kategoriserats under varför utgått ifrån lärarnas erfarenheter och definitioner kopplat till 

lärandet.  

- Lärarens erfarenheter/definitioner av extra anpassningar 

- Lärarens erfarenheter/definitioner av särskilt stöd 

- Skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 
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5. Resultat  
Resultatavsnittet är disponerat efter de didaktiska frågor som analysen utgått ifrån. Avsnittet 

bygger även på syftet med studien, vilket är lärarnas definitioner och erfarenheter av extra 

anpassningar och särskilt stöd samt hur det arbetas med detta. För att precisera ytterligare 

kommer resultaten att presenteras i underrubriker som har kategoriserats från 

intervjumaterialet. Resultatet kommer att presenteras i generella termer för att sedan med 

hjälp av citat kunna exemplifiera hur det har tagit sig form när de olika lärarna svarat på 

frågor. Inför varje avslut av en didaktisk fråga följer en delsammanfattning av resultatet.  

5.1 Vad? 
5.1.1 Innehållet anpassas för att eleven ska lyckas  

När de intervjuade lärarna får frågan om de använder sig av samma innehåll i varje klass har 

svaret generellt sett alltid sett likadant ut. Svaret har följts av ett ganska så snabbt ja men vid 

fler följdfrågor och vidare dialog har flera av lärarna tänkt efter. Ofta har de resonerat om att 

det är mer komplext än att säga att de gör lika för alla. Intervjuerna visade att de oftast 

använder sig av samma huvudinnehåll, till exempel gymnastik, men att innehållet i själva 

lektionerna kan se annorlunda ut för olika elever. Samtliga intervjuer genererade en likartad 

känsla av att lärarna gärna vill använda samma innehåll för alla elever men att de generellt 

sett ansåg att det i alla klasser behöver göras olika typer av anpassningar av innehållet i de 

enskilda lektionerna. Nedan följer ett citat där lärare 1 beskriver hur hen arbetar med att 

anpassa innehållet.  

”Nej men det är ju att man har om man har ett moment till exempel i 
gymnastik så lägger man ju upp olika övningar med olika svårighetsgrader 
och så sen så man går igenom allting men sen så får man ju  jobba på det 
man känner att man klarar av till exempel om  man har trampet så är det ju 
inte alla som vill eller kan göra en volt så ska dem ju inte jobba med det 
utan då kanske får jobba med enklarsaker där men att dem som vill göra 
volt får göra det eh eller om man jobbar med med matta till exempel så man 
kan tänka dig att kullerbytta jobar några med som behöver det och nåra kan 
jobba med  sån här rondat som är av väsentligt svårare så att man gör där 
man själv ligger så att säga.” Lärare 1.  

Utifrån lärarnas beskrivningar i intervjuerna framgår det, som tidigare nämnts, att lärarna 

anpassar innehållet efter vilka anpassningar de behöver göra för eleverna. Ett vanligt 
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förekommande sätt att genomföra dessa anpassningar på är att förenkla den ordinarie 

undervisningen.  

Som tidigare nämnts är det vanligt att lärarna anpassar undervisningen utifrån elevernas 

svårigheter. Samtidigt beskriver flera lärare vikten av att undervisningen dels är anpassad för 

de som har det svårare men också för de elever som presterar på en hög nivå. Två 

återkommande exempel är antingen en gymnastiklektion eller någon form av hinderbana. Om 

exemplet hinderbana fördjupas ser den ut på ett sätt där eleverna kan ta flera olika vägar för 

att tillslut komma till målet. Detta har generellt lärarna sett som en självklarhet. Lärare 1 gör 

en koppling mellan idrott och hälsa och matematik, som är hens andra ämne, där läraren 

menar att det är samma elever som är i behov av ytterligare muntliga förklaringar i båda hens 

ämnen men att eleven förstår snabbare i idrott och hälsa än i matematiken. I intervjuerna 

framkommer det som nästan normalt för lärarna att göra en gorvplanering som gäller alla 

elever men att lektionsinnehållet kan se annorlunda ut för olika elever. Lärare 5 resonerar 

samt ger ett exempel på hur detta kan se ut. 

”En klassiker är ju att du arbetar med en hinderbana är väl den extra 
anpassningen om du har en elev som sitter i rullstol eller i alla fall en 
funktionsnedsättning som gör att det motoriska inte riktigt fungerar som det 
ska blir det ju att man kanske gör en anpassad bana för den eleven så att 
den ska kunna delta utifrån sin egna förmåga men samtidigt bli bedömd i 
stort sett utifrån samma kunskapskrav som övriga elever”. 

En annan sak som lärarna beskriver är hur eleverna kan reagera olika på hur innehållet kan se 

annorlunda ut för olika elever under lektionerna. Lärarna beskriver därför att de försöker göra 

anpassningarna till en naturlig del av sin undervisning. Detta motiveras utifrån att elever i så 

stor utsträckning som möjligt kan må bra av anpassningar som de kan ta del av som en del av 

den ordinarie undervisningen. Ett exempel som tidigare nämnts är det om hinderbanan med 

olika vägar och svårighetsgrad. Samtidigt ger Lärare 3 ett mera känsligt exempel på en elev 

som har anpassade regler under lektionerna för att denne ska kunna delta i till exempel lekar. 

Det beskrivs också i intervjuerna att det är viktigt att implementera anpassningarna så tydligt 

som möjligt för att det inte ska uppstå några situationer där eleverna kan bli utsatta på grund 

av deras anpassningar.  

5.1.2 Lärares erfarenheter av material 
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Gemensamt för de intervjuade lärarna är att de generellt har en bild av att elever med behov 

av särskilt stöd oftast fungerar mycket bättre i idrottsundervisningen än i den, som lärare 4 sa, 

”teoretiska” undervisningen. Samtidigt finns det elever som har väldigt lätt för sig i teoretiska 

ämnen men som är i behov av anpassningar inom idrott och hälsa på grund av fysiska 

förutsättningar. Lärare 3 ger ett exempel på en elev med ett sådant behov.  

”Men eh alltså jag har ju en elev som har en cp-skada i foten den märks ju inte på 
lektionerna i klassrummet men det märks ju i idrotten men den ser jag mer som en 
likhet eftersom att den kan jämställas med att ha lite koncentrationssvårigheter och 
svårt att sitta still vid sin bänk då behöver den eleven hjälpas med det och på en 
vanlig lektion i vanligt klassrum medan han med cp-skadan i foten får ju jag får ju 
visa honom att jag vet om att du har en cp-skada och jag vet att du har svårt 
förvissa rörelser och du gör ditt bästa på din nivå.” Lärare 3 

Lärarna beskriver att idrott och hälsa ofta är bra för de elever som har särskilt stöd eller 

många extra anpassningar i teoretiska ämnen, då de eleverna tenderar att fungera bra i ämnet 

idrott och hälsa. Samtidigt beskriver vissa lärare exempel där elever inte haft sina personliga 

resurser med sig i idrott och hälsa undervisningen vilket ibland lett till att eleverna varit 

utåtagerande. Särskilt stöd kan ibland ta form av att en elev är placerad utanför klassen. Detta 

har en lärare erfarenheter av och beskriver hur det både kan vara negativt och positivt inom 

idrott och hälsa. Till exempel kan en elev delta på väldigt få lektioner med sin klass varav 

idrott och hälsa är ett av dem. Då kan idrott och hälsa undervisningen vara en arena för eleven 

där denne kan prestera på minst samma nivå som alla andra, vilket kan ge eleven en ökad 

självkänsla. Att en elev som oftast är skild från klassen har idrott och hälsa tillsammans med 

sina klasskamrater kan även vara negativt då eleven har tappat gemenskapen med klassen. 

Generellt har inte lärarna erfarenheter av att elever haft personliga resurser vid lektionerna. 

Den enda av lärarna som har erfarenheter av en mänsklig resurs under sina lektioner är lärare 

6 som berättar att de i största möjliga mån ska vara två vuxna vid varje lektion. En funktion 

som resurserna fyller beskrivs som att den kan hjälpa de svagare eleverna med eventuell 

stöttning. Samtidigt beskrivs också att resurser kan hjälpa elever som är mera utåtagerande 

genom att finnas där då elevgrupper ibland är stora och det blir svårt för ordinarie lärare att 

hinna med alla elever. Lärarna beskriver att de ibland kan känna sig ensamma om de har 

elever som är i behov av mycket stöd då de ofta inte har tillgång till några mänskliga resurser. 

Lärare 4 beskriver liknande erfarenheter som lärare 2, att elever med svårigheter har det 

lättare i praktiska ämnen än de har i teoretiska ämnen. Citatet nedan visar även att 

fördelningen av särskilt stöd ser olika ut för olika ämnen.  
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”Ibland tänker jag att det funkar alltså för många av de barnen funkar ju 
ganska mycket det praktiska de är ju ganska många i ganska bra på det 
praktiska och idrotten funkar ju som vilken annan elev som helst oftast. Men 
egentligen så tycker jag jag tror det är lite praktiskt estetiskt ganska överlag 
att man överlag släpper på det extra stödet inom idrott bild musik. Och ja 
vet inte varför man gör det för i vissa fall behövs det men man tror väl att 
någonstans att det praktiskt och det ska funka liksom.” Lärare 4.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarna använder sig av olika anpassningar som ett 

ordinarie inslag i sin undervisning. Anpassningarna kan göras dels för de elever som är i 

behov av enklare anpassningar medan det även finns elever i behov av svårare anpassningar. 

Intervjuerna visar även att elever i många fall kan ha idrott och hälsa som det ämnet som 

fungerar allra bäst och därför kan ta del av den ordinarie undervisningen i ämnet medan dessa 

elever kan ha det svårare i teoretiska ämnen. Det beskrivs också som känsligt när elever som i 

de teoretiska ämnena inte är i klassen fast deltar i undervisning i idrott och hälsa. Samtidigt 

uppfattas det ändå som positivt då eleverna, tack vare idrottsundervisningen, får möjligheten 

att ta del av den ordinarie undervisningen. 

5.2 Hur? 
5.2.1 Individualisering  

Gemensamt för flertalet intervjuer är att extra anpassningar och individualisering ses som 

något gemensamt. En lärare kommer till exempel i slutet av intervjun på sig själv att hen 

egentligen gör en mängd extra anpassningar i sin ordinarie undervisning. En av dessa saker är 

just att individualisera undervisningen även fast det inte finns beslut om extra anpassningar. 

Flera lärare beskriver att individualisering är en viktig del i undervisningen samt viktigt för att 

vara professionella lärare.   

Lärarna problematiserar anpassningar inom idrott och hälsa då det kan vara extra känsligt för 

eleverna eftersom de använder sina kroppar som verktyg. Lärare 2 menar att undervisningen 

bör genomsyras av en individualisering så att alla elever upplever dessa anpassningar som 

naturliga samt att om det blir standard och en norm med individualiseringar blir det mera 

accepterat. Hen menar även att idrott och hälsa är ett av de ämnen som är mest 

individualiserat av alla. Det hänger ihop med att kunskapskraven idag är mera tolkningsbara 

än tidigare, vilket innebär att eleverna på skiljda sätt kan visa sina kunskaper inom ämnet. 

Resonemanget utvecklas genom en beskrivning av att individualisering är en typ av extra 

anpassning men att det är en del av den ordinarie undervisningen. Läraren beskriver att hen 
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ofta anpassar undervisningen för hela gruppen och att vissa elever ibland kan bli lidande av 

detta, i form av att de inte behöver dessa anpassningar. Detta är något som är gemensamt för 

flera av lärarna. Till exempel använder sig lärare 3 av bildstöd i sin undervisning som vissa av 

hens elever är i behov av, men denna lärare ser att det har påverkat alla elever positivt. Lärare 

3 gör anpassningar även utöver själva undervisningen bland annat i form av att elever får byta 

om och duscha enskilt. Gemensamt för de båda beskrivna lärarna är att de utgår ifrån 

elevernas egenarter och försöker att normalisera anpassningarna. Lärare 4 ger en beskrivning 

av hur en lektion kan se ut när hen har planerat för basket och det finns en elev i klassen med 

benskörhet som inte klarar av lekar med hårda bollar.  

Ja men de kan väl t.ex. vara ah att man jag vet att jag har nån t.ex. med som har 

lite benskörhet liksom som inte får använda eller ha svårt jobba med hårda bollar 

liksom då får man göra en extra anpassning där just åt den eleven. Genom att man 

kanske får det är ju också det är lite svårt i idrotten faktiskt om det är en elev som 

det är i det här fallet. Säg om man ska köra basket t.ex. då kan inte hon göra det 

och då får man göra en extra anpassning till henne där hon gör något annat. Eller 

man kan också göra så att man har helt två olika saker en med basket och en med 

någon mjuk boll exempel, skratt, som ju funkar bättre i det här fallet men sen är det 

ju också det kan ju vara ja men det kan ju vara allt från att man har astma liksom.  

Vid dessa typer av tillfällen behöver läraren anpassa undervisningen till antingen en annan 

aktivitet eller annat material. Lärare 4 kopplar individualiseringar till olika typer av extra 

anpassningar eftersom de anpassningar som görs oftast görs på individnivå eller på gruppnivå, 

men för att det ska gagna individen. Därav kan dessa extra anpassningar indirekt kallas för 

individualiseringar.   

Sammantaget för alla lärare är att de beskriver att alla elever är unika och lär sig på olika sätt 

vilket innebär olika typer av didaktiska val för att ge alla elever förutsättningar att kunna lära 

sig. Det finns en gemensam syn på att individualisering är nödvändigt även fast ingen av 

lärarna har intervjuats samtidigt, vilket kan tolkas som att idrottsämnet bidrar till en mera 

individualiserad syn på dagens elever. Lärare 5 och 6 beskriver båda att de försöker förenkla 

och variera sin undervisning så mycket så att alla ska ha möjligheter att kunna klara av att nå 

målen. Samtidigt har de båda lärarna lite olika syn på hur arbetet med detta ska bedrivas. 

Lärare 6 beskriver att anpassningar eller individualiseringar helst ska gå obemärkta eftersom 

de annars kan dra till sig mycket uppmärksamhet. Samtidigt har lärare 5 en syn på att försöka 
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tydliggöra samt ge eleverna möjligheter till individualisering och även vara tydlig med vad 

som förväntas av eleverna men samtidigt tydliggöra att de lär sig på olika sätt.  

5.2.2 Jämförelse med andra ämnen 

Om den intervjuade läraren har haft ett annat ämne som denne undervisar i har även frågor 

om detta tagits upp för att kunna jämföra likheter och skillnader mellan olika ämnen. 

Generellt beskrivs anpassningar i andra ämnen som annorlunda jämfört med anpassningar i 

idrott och hälsa. Lärarna har erfarenhet av att det finns skillnader i hur elever som generellt 

sett är i behov av extra anpassningar till större del är i behov av de i de mer teoretiska 

ämnena. Lärare 2 menar att struktur och ordning på dennes lektioner inom So är en 

grundförutsättning för att alla elever ska kunna få möjligheten att ta till sig kunskap. Lärare 1 

är inne på samma spår men bygger i sitt resonemang vidare på vikten av att ha en god relation 

med eleverna. Läraren berättar att hen träffar sina klasser minst en gång varje dag vilket är en 

bidragande orsak till att denne tycker att det fungerar väldigt bra på lektionerna i idrott och 

hälsa. Gemensamt för lärarna är att de beskriver hur relationer är viktiga och hur de kan vara 

avgörande för hur ett område eller till och med hur en lektion ser ut. En tolkning kan vara att 

innehållet korrelerar med hur läraren arbetar med extra anpassningar och innehållet kan vara 

olika både på gruppnivå men också på individnivå. Lärare 4 beskriver hur särskilt stöd kan se 

väldigt olika ut beroende på vilka ämnen det gäller samt vad det särskilda stödet gäller. Till 

exempel undervisar hen även i svenska där hen har en elev med behov av särkskilt stöd som 

enbart är till för de mera teoretiska ämnena. Något som lärarna reflekterar över är huruvida de 

anser att de elever med särskilt stöd som har tillgång till mänskliga resurser ofta prioriterar de 

teoretiska ämnena. En känsla av att rektor som har möjlighet att fördela dessa tider inte 

prioriterar idrott och hälsa beskrivs av flera av lärarna. Lärare 4 gör en jämförelse med sitt 

andra ämne. 

Ja men de gör man ju, särskilt stöd märker man ju absolut. Det tycker jag. Jag har 
ju svenska också där har jag ju särskilt stöd i alla fall ja men ganska mycket av 
svensktiden. Vilket jag ju inte har på idrotten. Där ligger det ju ingenting. Lärare 
4.  

Lärare 5 beskriver att fokus på förberedelser och att försöka ha en tydlig men övergripande 

planring med alla sina klasser är det viktiga. Hen beskriver att grundinnehållet är detsamma i 

de olika grupperna medan sättet att lära ut på varierar beroende på eleverna. Detta för att alla 

elever är olika och i behov av olika inlärningsmetoder. Resonemanget utvecklas ytterligare då 
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hen beskriver att det som lärare överlag är viktigt med noggranna förberedelser för att 

eleverna ska få bästa möjliga undervisning, oavsett ämne. Då lärarna tidigare berättat om 

vikten av att individualisera undervisningen i idrott och hälsa beskriver de att det är något de 

tar med sig i undervisningen även i andra ämnen. Innehållet kan se olika ut beroende på olika 

elevers kunskaper och förutsättningar.  

En stor skillnad mellan ämnet idrott och hälsa och andra ämnen som lärare 3 belyser är att alla 

elever har särskilda platser i de klassrumsbaserade ämnena, vilket innebär en oerhörd trygghet 

för eleverna samt lättare som pedagog att styra. Vid samlingarna under idrottslektionerna har 

läraren bestämt att vissa inte får sitta bredvid varandra men fortfarande finns inte samma 

möjlighet till specifika platser. Lärare 3 lägger fokus dels på den platsbaserade skillnaden som 

läraren upplever men också idrottsämnets särart. Till exempel att elever måste byta om och 

duscha inför varandra, vilket inte krävs i något annat ämne. Detta innebär att läraren fått 

erfara en del problematik med olika elever som behövt enskilda utrymmen för ombyte och 

dusch.  

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att lärarna i idrott och hälsa lägger vikt vid att 

individualisera. Individualisering ses som en grundförutsättning för ämnet och beskrivs av 

alla intervjuade lärare även fast intervjuerna genomförts enskilt. De allra flesta av lärarna 

beskriver att de även undervisar i andra ämnen där de ser en helt annan problematik än den 

som de stöter på i ämnet idrott och hälsa. T.ex. beskrivs att förutsättningarna skiljer sig mellan 

ämnena på grund av att lokalerna ser annorlunda ut, bland annat på grund av det är vanligare 

med tydligare platsindelningar i vanliga klassrum än i idrottssalar.  

5.3 Varför? 
5.3.1 Lärarens definitioner av extra anpassningar 

Det har funnits en näst intill samstämmighet kring de intervjuade lärarnas erfarenheter och 

definitioner av extra anpassningar. En definition utgörs av följande citat: 

”Det första jag tänker på är ju om eleven i fråga har en fysiskt handikapp 
och behöver anpassad studiegång pga det. Det är väl det första jag kommer 
och tänka på men sen har man även nu när man har arbetat att många 
elever har svårt med många olika moment inom idrotten och han behöva 
stöd och anpassningar på olika nivårer.” Lärare 5.  
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Självklart har inte förklarningarna varit ordagrant likt citatet ovan men överlag var svaren 

väldigt lika. Lärare 1 började med att blanda ihop extra anpassningar och särskilt stöd men 

kom på sig själv under intervjuns gång. Lärare 6 kunde inte vid frågetillfället svara men efter 

att ha förklarat vad hen ansåg som extra anpassningar inom de teorietiska ämnena, så som 

läshjälp och liknande, kunde hen även koppla det till idrott och hälsa där läraren menade att 

det kan vara att en elev får hjälp att klara av någon form av hinder på grund av bristande 

rörelsekvalité. Lärare 4 hade också svårt att vid första frågan definiera dess koppling till idrott 

och hälsa och hade lättare att koppla extra anpassningar till teoretisk undervisning som till 

exempel lässtöd. Lärare 1 hade inte några större problem att koppla extra anpassningar till 

idrott och hälsa och nedan följer hens formulering. 

 ”då är kanske extraanpassningar mer åt att man eh i sin undervisning förenklar 
eller gör ändringar för elever eller grupper det kan vara på den nivån”.  Lärare 1 

 Denna definition liknar väldigt mycket de andra lärarnas definitioner och kanske inte alltid de 

definitioner som de direkt använder utan snarare som framkommer efter resonemang kring 

begreppet. Lärare 2 var väldigt rak och snabb och menade att extra anpassningar är extra stöd 

och hjälp i form av anpassningar som undervisande lärare gör för elever som har det svårt. 

Samtidigt menade också lärare 2 att det bästa vore om inga extra anpassningar behövdes göras 

utan att de skulle vara implementerade i den ordinarie undervisningen och på så vis skulle 

undervisningen nå alla elever. Samtidigt beskriver läraren att alla är mänskliga vilket innebär 

att det inte går att klarar av vad som helst men hen ser ändå inte extra anpassningar som en del 

av ordinarie undervisning som någon omöjlighet.  

Lärare 3 kommer direkt in på individualisering extra anpassningar tas upp under intervjun. 

Läraren beskriver att anpassningarna är till för att elever i behov av dessa ska ha en möjlighet 

att klara målen precis som alla andra elever. Lärare 3 medger att hen försöker anteckna och 

dokumentera de extra anpassningar som görs men kommer på att det finns de anpassningar 

som hen gör utan att reflektera över de. Lärare 3 pratar även om att de extra anpassningarna 

kan vara mer synliga i idrotten jämfört med andra ämnen i skolan. Fokus ligger på de elever 

som inte uppnår målen och det är de som behöver ha de olika typerna av anpassningar.  

5.3.2 Lärarens definitioner av särskilt stöd 

Lärare 2:s beskrivning av extra anpassningar är att ge stöd ifrån undervisande lärare i den 

ordinarie undervisningen. När lärare 2 ska beskriva vad särskilt stöd innebär för denne 
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beskriver hen det som att det är en uppgradering ifrån extra anpassningar då anpassningarna 

som gjorts varit fruktlösa. Denna uppgradering kan till exempel utgöras av ytterligare 

personal kring eleven, särskild undervisningsgrupp eller förkortad studiegång. De elever som 

lärare 2 stött på återspeglar hens reflektioner kring särskilt stöd. Lärare 2 ger exempel på 

elever som både deltagit i den ordinarie undervisningen men med särskilt stöd i olika ämnen 

på grund av olika kognitiva handikapp, till exempel ADHD och ADD, men också de som haft 

större delen av sin undervisning i liten undervisningsgrupp men som i idrott och hälsa tillhört 

klassen. Eftersom lärare 2 har haft flera olika elever i helt olika situationer har hen olika 

uppfattningar om hur det har fungerat i undervisningen. För det mesta beskriver hen de 

positiva effekter som dels har funnits för den enskilda eleven men också klassen och då främst 

i en social övning. Läraren har upplevt det som väldigt viktigt för den enskilde eleven att 

kunna få möta sin klass i en arena som inte är klassrummet. Samtidigt berättar hen även om 

elever som brutits ur klassen och som sedan haft väldigt svårt att komma tillbaka i 

idrottsundervisningen som ett av få ämnen tillsammans med sin klass. Lärare 3 beskriver som 

lärare 2 att de extra anpassningarna inte har hjälpt tillräckligt för att eleven ska nå målen och 

beskriver därför särskilt stöd på följande sätt:  

”Särskilt stöd är ju det man sätter in när man har jobbat med runt en elev med 

massa extra anpassningar för att hjälpa den eleven att fungera bättre eller att vara 

att ah hjälpa den eleven att liksom vara på väg mot målen. Om det är några 

problem men så har inte det funkat riktigt. Man känner fortfarande att de här 

eleverna inte är på väg att nå målen i det här ämnet eller det funkar inte socialt 

kring denna elev alls det blir många konflikter eller vad det kan va då ska det ju 

sättas in särskilt stöd det är ju nästa steg efter att man jobbat med extra 

anpassningar ett tag”. 

Lärare 4 är inne på ett liknande resonemang som lärare 3, just attt när de extra anpassningarna 

inte verkar fungera måste det till ett särskilt stöd för att eleven ska nå målen. Lärare 4 

beskriver dock en frustration över att arbetet med extra anpassningar som kan leda till särskilt 

stöd är alldeles för långsamt. Hen har erfarenhet av att det ibland fattas beslut om extra 

anpassningar och trots att dessa inte fungerar måste de prövas en viss tid innan de kan 

utvärderas. Läraren medger att det ibland kan vara bra att härda ut denna tid men att det 

ibland skulle vara bättre att sätta in snabba insatser i sådana situationer. 
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Lärare 5 hade däremot svårt att definiera särskilt stöd och beskrev det mer som ett samarbete 

mellan hemmet och skolan ett arbete med att försöka ”pusha” eleven. Dock jämfördes det 

med anpassningar och då ansågs anpassningar som mera omfattande. Under intervjun beskrev 

lärare 5 att hen upplevde sig ha bristfälliga kunskaper inom ämnet och beskrev en önskan att 

ha fått utvecklat sina verktyg inom just detta område vid sina universitetsstudier. 

Lärare 6 beskrev istället särskilt stöd som att en mänsklig resurs sätts in kring en elev men 

kanske inte med fokus på att undervisa utan snarare hjälpa eleven genom dagen. Lärare 1:s 

resonemang är mer fokuserat på att eleven deltar i någon form av särskild undervisningsgrupp 

istället för den ordinarie undervisningen.  

5.3.3 Skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 

Gemensamt för de lärare som intervjuats är att de uttrycker att det ofta är lågt fokus på idrott 

och hälsa när extra anpassningar och särskilt stöd diskuteras. I vissa fall förs inte diskussionen 

överhuvudtaget, men när den väl gör det måste oftast idrottsläraren ta plats för att inkludera 

ämnet idrott och hälsa i diskussionen. 

Lärare 3 berättar om hur hen känner att den har väldigt många extra anpassningar som 

behöver genomföras varje lektion vilket innebär att det tillslut blir för många och att 

undervisningen därför enbart blir fokuserad på att göra extra anpassningar och 

individualiseringar till olika elever. Läraren beskriver att om det beslutas om allt för många 

extra anpassningar behövs det i slutändan en till pedagog för att hinna med dessa. Lärare 6 

berättar att när hen började vid sin nya arbetsplats var extra anpassningar väl dokumenterade i 

de teoretiska ämnena som läraren undervisar i men att läraren i idrotten istället fick uppleva 

vilka olika anpassningarna som behövde göras på egen hand. Hen menar att idrotten inte är 

prioriterad vad gäller dokumentation och hen beskriver en känslan av att synen generellt sätt 

är att så länge eleverna springer och har roligt under idrott och hälsa undervisningen spelar det 

inte så stor roll att ämnet inte prioriteras. Dock beskriver lärare 6 att det inte bara är negativt 

för hens egen utveckling att inte vara informerad för det innebar att hen behöver utvärdera sin 

undervisning mer och kan på så vis se svårigheterna hos eleverna. Lärare 6 berättar hur de 

sitter vid arbetslagsmöten och diskuterar detta men har svårt att komma fram till beslut. 

Nedan följer ett citat om lärarens erfarenheter av dessa arbetslagsmöten där extra 

anpassningar och särskilt stöd behandlas. 
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”Det är väldigt bra fast man kanske inte kommer fram till lösningar man pratar 
mycket ah den här eleven finns med de här problemen och ah hur jobbar vi oss 
vidare. Så försöker man något men man kommer aldrig vidare och problemen finns 
där utan att lösas om man säger så”.  

Lärare 4 beskriver, likt lärare 6, en situation där möten i arbetslag sällan fokuserar eller 

intresserar sig för idrott och hälsa. Läraren ser en koppling mellan de som hen beskriver som 

praktiskt estetiska ämnena. Läraren menar dock att det arbetas mycket med extra anpassningar 

och särskilt stöd men att det inte fokuseras till idrott och hälsa. Hen vill påstå att de pratar om 

extra anpassningar och särskilt stöd och att de jobbar för att utveckla det i kollegiet men 

samtidigt är fokuset på idrott och hälsa väldigt lågt. Mycket tid läggs på att utveckla 

undervisning i form av att elever med läs- och skrivsvårigheter ska kunna ta del av den. 

Indirekt arbetas det alltså mycket med olika sorters anpassningar och hjälpmedel som hjälper 

lärare 5 att kunna förbereda eleverna, dock mest i de mer teoretiska delarna av idrott och hälsa 

undervisningen. Lärare 1 berättar att de inte haft en ämneskonferens i idrott och hälsa på över 

två år. 

”Nej det skulle man absolut, det är något vi saknar på denna skola. Det 

skulle kunna vara en del av en ämneskonferens och det finns knappt på 

denna skola vi har inte haft någon idrottskonferens på två år.” Lärare 1.  

Läraren beskriver att det arbetas lite med extra anpassningar och särskilt stöd. Detta ser hen 

som problematiskt eftersom hen genom andra kollegor kan få bra tips och lärdomar om hur 

hen ska arbeta med detta. Lärare 2 är kluven när detta diskuteras. Dels berättar hen att ämnet 

inte är prioriterat och får ofta stryka på foten i sammanhanget men när allting kommer 

omkring skulle läraren själv inte prioritera ämnet. Läraren beskriver att en lärares 

ämneskunskaper är viktiga för att kunna bidra till en undervisning som kanske inte är lika 

mycket i behov av stöd ifrån ledningen. Hen anser också att ledningen inte behöver ha koll på 

elevernas svårigheter i idrott och hälsa utan kan överlåta det helt till undervisande lärare.  

Generellt anser lärarna att idrott och hälsa är lågt prioriterat när det kommer till arbete med 

extra anpassningar och särskilt stöd. Lärarna beskriver att t.ex. ämneskonferenser används för 

att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd men att det sällan är fokus på idrott och 

hälsa. När lärarna har definierat extra anpassningar har de ofta använt egna erfarenheter i sina 

beskrivningar och ofta har definitionen haft nära kopplingar till individualisering. Särskilt 
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stöd beskrivs som en högre nivå av extra anpassningar eller en åtgärd som vidtas då de extra 

anpassningarna inte har fungerat.  

Sammanfattning  
Resultatet visar att lärarna oftast använder samma huvudinnehåll för alla elever men att 

lektionerna kan vara anpassade utifrån varje elev. Lärarna försöker göra anpassningarna till en 

naturlig del i deras undervisning för att skapa en miljö för alla elevers olika förutsättningar. 

Generellt anser de intervjuade lärarna att elever med stöd i mer teoretiska ämnen fungerar 

bättre i idrott och hälsa. Lärarna ser också positivt på att elever som har undervisning i 

särskild undervisningsgrupp tar del av den ordinarie undervisningen i idrott och hälsa. 

Resultatet visar att lärarna tycker att individualisering är en självklarhet inom idrott och hälsa 

med tanke på alla elevers olika förutsättningar. Vid en jämförelse med andra ämnen visade det 

sig att lärarna tycker att anpassningar i andra ämnen än idrott och hälsa skiljer sig åt. 

Erfarenheterna hos lärarna är att idrott och hälsa är mindre prioriterat när det gäller 

stödinsatser ifrån verksamheten än mer teoretiska ämnen. Generellt anser lärarna att extra 

anpassningar är en typ av anpassning som sker i klassrumssituation främst av undervisande 

lärare men ibland också med hjälp av en mänsklig resurs. Definitionen gällande särskilt stöd 

skiljde sig lite åt men andemeningen hos de flesta av lärarna är att det är en uppgradering av 

de extra anpassningarna i de fall då de inte varit tillräckliga. Generellt tycker inte lärarna att 

idrott och hälsa är något som prioriteras ifrån ledningen av verksamheten när det kommer till 

att sätta in stödinsatser för elever med behov av det.  
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6. Diskussion 
Detta kapitel är disponerat i fyra underrubriker, vilka är resultatdiskussion, metoddiskussion, 

studiens kunskapsbidrag och slutsats. Resultatdiskussionen utgår ifrån studiens 

forskningsfrågor och är därför presenterad utifrån dessa.  

6.1 Resultatdiskussion 
Detta avsnitt utgår ifrån de frågeställningar som denna studie har behandlar. Varje fråga 

presenteras i form av en underrubrik där relevant litteratur, resultat och egna tankar kopplas 

samman. Detta för att försöka lista de svar som denna studie genererat. Lärare i idrott och 

hälsa har goda kunskaper kring extra anpassningar och särskilt stöd och framför allt arbetar 

med det mer i sin undervisning än vad de själva tänker på. Lärarna i idrott och hälsa ser 

däremot idrotten som mindre prioriterad än de andra ämnena de undervisar i och de menar 

även att problematiken hos eleverna skiljer sig åt beroende på vilket ämne de undervisar i. 

Många av lärarna anser att skolorna överlag arbetar väldigt lite med extra anpassningar och 

särskilt stöd men att det framförallt saknas tid att arbeta med det inom idrott och hälsa. Lärare 

inom idrott och hälsa upplever också att de gör allt de kan för att alla elever ska kunna få en 

undervisning så anpassad till de som möjligt och de upplever även att elever som har särskilt 

stöd ofta får en möjlighet till att lyckas i ämnet idrott och hälsa. Dock har flera lärare 

erfarenhet av viss problematik inom området på grund av att resurspedagoger sällan finns att 

tillgå.  

6.1.1 Hur lärarnas erfarenheter ser ut gällande extra anpassningar och särskilt 
stöd 

Många av lärarna har svårt att se att det de gör utöver sin undervisning utgörs av extra 

anpassningar. Flera av lärarna har dock förståelse för vad dessa extra anpassningar är för 

något, men samtidigt ska anpassningarna helst vara osynliga och en del av den ordinarie 

undervisningen. Flera av lärarna hade problem att beskriva extra anpassningar i idrott och 

hälsa men desto lättare att beskriva det i teorietiska ämnen. Ett exempel togs dock upp av en 

lärare som under en basketlektion var tvunget att anpassa lektionen utefter en elev med 

benskörhet. Denna typ av individualisering kan ses som en extra anpassning eftersom det är 

den ordinarie läraren som utför den. Samtidigt beskriver en annan lärare att hen vill göra det 

så tillgängligt som möjligt för eleverna att känna att de lyckas trots eventuella begränsningar. 

Här är Öhmans (2014) didaktiska fråga ”vilket meningsskapande sker i verksamheten?” 
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applicerbar. En lärare försöker skapa en undervisning som vänder sig till alla elever och kan 

tolkas utifrån denna fråga som att eleverna får uppleva en positiv typ av meningsskapande då 

alla känner sig inkluderade i undervisningen.  Läraren tycker att dessa extra anpassningar inte 

ska synas för resten av gruppen och behöver därför vara helt inkluderade i den ordinarie 

undervisningen. Kajsa Jerlinder, Berth Danermark & Peter Gill (2009) beskriver att lärare 

som inkluderat elever med svårigheter i sin undervisning fått positiva resultat ifrån de lärare 

som gjort det. Därav kan det vara så att dessa anpassningar kan vara synliga och på så vis 

även medvetengöra eleverna att alla är olika och därför har olika innehåll precis som i andra 

ämnen. Det Kajsa Jerlinder, Berth Danermark & Peter Gill (2009) skriver om är kanske inte 

exakt samma situation som detta men det finns positiva saker att ta med ur det de kommit 

fram till, vilket även genomsyrar de svar som framkommit i resultatet. Till exempel anser 

samtliga lärare att undervisningen ska kunna vara för vem som helst men att det finns olika 

sätt att se på dessa anpassningar och det kan tänkas att det viktiga för att kunna börja arbeta 

med de och undervisningen i stort är att synliggöra alla dessa anpassningar både för elever, 

lärare och ledning, för att på så sätt se om de är bra, dåliga, nödvändiga, överdrivna eller inte. 

So-Yeun Kims (2013) beskriver vikten av att elever med olika typer av svårigheter mår bra av 

att inte tas ur grupp utan snarare behöver olika typer av anpassningar för att lärandemiljön i 

gruppen är bättre. Lärarna är inne på ett likande resonemang som menar att elever med 

svårigheter i andra ämnen har möjligheten att kunna vara med i idrottsundervisningen och till 

och med höja sig och vara över genomsnittet under dessa lektionstillfällen. En lärare beskriver 

elever med kognitiva svårigheter som har svårigheter i teoretiska ämnen men är väldigt 

naturliga i undervisningen som sker i klassen under idrott och hälsa. Därför kan det tänkas att 

det kan vara viktigt att eleverna i så stor utsträckning som möjligt ska vara med i klassen och 

speciellt i ett ämne där eleverna har möjlighet att lyckas samt kunna bygga på det sociala 

samspelet som idrottsämnet kan vara en arena för.  

6.1.2 Hur lärare i idrott och hälsas erfarenheter av extra anpassningar och särskilt 

stöd i idrott och hälsa skiljer sig i förhållande till andra ämnen 

En stor skillnad som lärarna belyser är den att idrottsämnet inte är så prioriterat som andra 

ämnen när det handlar om extra anpassningar och särskilt stöd. Joakim Isaksson, Erik 

Bergström och Rafael Lindqvist (2010) har i sin studie kommit fram till att elever som har 

haft särskilt stöd har tillsammans med sina föräldrar varit väldigt måna om att de inte ska bli 

exkluderade på grund av detta. Idrottsämnet är enligt lärarna en bra arena för detta. Lärarna 
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beskriver att det i exempelvis matematik ofta är mer progression samt nya områden vilket kan 

vara väldigt jobbigt för elever som har det svårt, medan det i idrotten blir mer praktiskt och 

inte riktigt så mycket nytt hela tiden. Resultatet tyder även på att det finns elever med särskilt 

stöd som är i behov av konstant resurspedagog i svenska men som inte behöver det i idrott 

och hälsa. Kopplingen till Joakim Isaksson, Erik Bergström och Rafael Lindqvist (2010) 

studie kan då vara att eleven upplever sig exkluderad i gemenskapen i klassen på grund av en 

resurspedagog men kan i ämnet idrott och hälsa känna sig som alla andra och lyckas utan 

resurspedagogen.  

 

Öhman (2014) beskriver vikten av att i didaktisk forskning ställa frågor till resultaten. En av 

frågorna behandlar vilka motiv som finns bakom de didaktiska val som görs i verksamheten. 

Här visar resultatet att undervisningen i idrott och hälsa behöver vara individualiserad vilket 

resulterar i att detta tas med in i andra ämnen som den intervjuade läraren undervisar i.  

6.1.3 Vilka erfarenheter lärare i idrott och hälsa har gällande elever i behov av 
extra anpassningar eller särskilt stöd 
Skolinspektionen (2016) listar vad de kommit fram till i deras undersökning av extra 

anpassningar och särskilt stöd i skolan. Två av punkterna kan kopplas till de resultat som 

denna studie har genererat. Punkterna utgörs av; ”Eleverna får inte rätt typ av anpassningar 

och i vissa fall följs inte anpassningarna under tillräckligt lång tid” samt ”Skolorna är dåliga 

på att följa upp de extra anpassningar som gjorts och på så vis vet inte skolorna om de har 

fallit väl ut eller inte”. Vissa lärare har erfarenhet av få lösningar genererade via möten. 

Samtidigt beskrivs att idrott och hälsa oftast inte diskuteras över huvud taget på dessa möten. 

Däremot är det en lärare som känner att det beslutas om alldeles för många extra anpassningar 

än vad hen känner att det är rimligt att hinna med som ensam pedagog. En annan lärare 

upplever tvärt emot skolinspektionen att dennes arbetsplats följer dessa uppföljningar lite väl 

hårt och känner att det måste finnas större flexibilitet när det bestäms att en anpassning ska 

fortlöpa i tre månader men som kanske efter två veckor verkligen inte fungerar. Generellt 

tycker lärarna att idrotten får för lite tid och utrymme men alla verkar dock väldigt förstående 

över varför det är så. Ingela Andersson och Maj Carlsson-Asplund (2014) beskriver i sin 

studie hur språket i de individuella utvecklingsplanerna nedvärderar elever som inte hör till 

det de anser som normen vad gäller beteende i skolan. Det kan vara en fara om inte stöd finns 

för att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd från ledningens sida. Många av lärarna 

tycker att de arbetar med individualisering, vilket kan vara en väg att gå. Genom att få 
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undervisningen att vara inkluderande i första hand och vara väldigt varierad får alla elever 

möjlighet att delta samt lyckas. Som Joakim Isakssons (2009) skriver i sin avhandling 

behöver cirka 40 % av Sveriges elever någon form utav stöd, vilket gör att skolorna behöver 

bli bättre på det så att inte allt för många lärare har samma erfarenheter, nämligen att extra 

anpassningarna tar över den ordinarie undervisningen.  

Hollingshead och Klein (2015) beskriver i sin undersökning de positiva effekter fysisk 

aktivitet har på elever med olika svårigheter, till exempel intellektuella svårigheter. Dessa 

effekter är självklart positiva för gemene ungdom. De beskriver att det är viktigt att 

undervisningen är anpassad för eleverna. Samtliga lärare beskriver att de försöker skapa en 

undervisning för alla och visar där en förståelse för att alla elever är olika och att de utgår 

ifrån det när de planerar sin undervisning. Däremot anser flera av de att de anpassningar de 

gör ska vara en del av deras undervisning. Samtidigt ser Skolinspektionen (2016) att skolorna 

har svårt att se vilka behov eleverna har men lärarna har ändå alla förståelse för och tänker 

kring elevernas olikheter. Många av de har också idéer kring vad som behövs för att det ska 

fungera. Lärarna beskriver också hur elever med särskilt stöd i sin teoretiska undervisning 

fungerar bra i idrottsundervisningen. Till exempel berättar en lärare om en elev som klassas 

som särskolelev med mycket stöd i den ordinarie undervisningen men som har idrott med sin 

klass och det fungerar bra. 

6.2 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka lärare i idrott och hälsas definitioner och 

erfarenheter samt arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd. Denna studie har 

genomförts till stor del på grund av skolinspektionens utvärdering av skolans arbete med just 

detta. Skolinspektionens studie genomfördes på en mera översiktlig nivå vilket gjorde det 

möjligt att försöka undersöka detta på ämnesnivå. Metoden som använts i denna studie tar 

utgångspunkt i en didaktisk teori samt en innehållsanalys med hjälp av de didaktiska frågorna 

för att kunna analysera materialet. För att samla in materialet har semistrukturerade intervjuer 

genomförts. Anledningen till att just en didaktisk teori har använts i denna studie är för att 

extra anpassningar och särskilt stöd är fokuserade på undervisningen. För att utveckla vad 

som menas med att det är fokuserat på undervisningen så handlar till exempel extra 

anpassningar om att den undervisande läraren anpassar sin undervisning. Studien har även 

utgått ifrån den didaktiska triangeln med ett förstorat perspektiv där också samhället finns 

med. Det har visat sig att det går att applicera den utvidgade didaktiska triangeln på två av 
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studiens resultat då dessa resultat kan ses utifrån ett samhälleligt perspektiv. Med det 

samhällsperspektivet menas hur dessa resultat går att knyta till livet utanför verksamhetens 

värld. T.ex. hur extra anpassningar kan påverka en elev inför framtiden. Till att börja med kan 

en tolkning om att lärarna överlag är positiva till extra anpassningar och särskilt stöd göras 

och framför allt hur elever med svårigheter fungerar i idrott och hälsa undervisningen. 

Eftersom skolan ska vara för alla elever kan då idrott och hälsa vara en arena för att skapa ett 

lärandetillfälle om alla människors lika värde. En andra tolkning kan vara att framtidens 

samhälle kan påverkas positivt om alla elever oavsett svårigheter får positiva minnesbilder av 

idrott och hälsa, vilket i framtiden kan innebära att dessa elever fortsätter att vara aktiva. För 

att kunna samla materialet användes tre didaktiska grundfrågor; vad, hur och varför. Dessa 

grundfrågor var vid första analys av materialet till hjälp för att kategorisera lärarnas 

definitioner och erfarenheter. Just lärarnas definitioner och erfarenheter är det som denna 

studie har byggts på. Studien hade med största sannolikhet blivit djupare om den hade 

kombinerats med en observationsstudie av lärarna samt intervjuer före och efter dessa 

observationer för att kunna samtala om konkreta situationer. Denna studie bygger istället helt 

på tolkningar av de intervjuade lärarnas erfarenheter vilket hade varit intressant att koppla 

samman med just observationer. Eftersom det är en kvalitativ studie med utgångspunkt i icke 

mätbara variabler utan mer känslor och erfarenheter hade en enkät inte varit helt lätt att 

genomföra men hade varit intressant att genomföra i kombination med observationer eller 

intervjuer för att på så sätt kunna nå ut till ännu fler lärare.  

Materialet till denna studie samlades in genom sex stycken semistrukturerade intervjuer, 

varav tre stycken i fysiska möten med lärare och tre stycken per telefon. De intervjuer som 

genomfördes via telefon skulle självklart ha varit bättre att genomföra fysiskt eftersom det ger 

ett helhetsintryck av vad läraren vill förmedla när till exempel kroppsspråk kan studeras i 

samband med intervjuerna. Positivt för studien är att lärarna var utspridda på fyra olika skolor 

vilket ger studien bredd istället för att alla lärare kommer ifrån liknande arbetsplatser med 

liknande arbetssituation. Skolorna är även fördelade på tre olika städer av olika storlek både 

till yta och befolkningsmässigt, vilket ger en större inblick i hur skolor ifrån olika kommuner 

arbetar. Från början var tanken att utgå ifrån två skolor med lärare som sätter betyg. Detta 

blev inte fallet men dessa extra anpassningar och särskilt stöd arbetas med i alla årskullar. Det 

blev snarare ett bredare perspektiv med tanke på att lärarna var utspridda på fyra olika skolor. 

Intervjuerna har utgått ifrån en intervjuguide (Bilaga 1) men eftersom intervjuarna har varit 



36 

 

semistrukturerade har dessa guider bara används som mallar och samtalen har därför sett olika 

ut beroende på svar ifrån den intervjuade.  

Istället för att ha utgått ifrån de mer kvantitativt klingande orden relabilitet och validitet har 

studien utgått ifrån Hastie & Hay (2012) beskrivningar av credability, dependability, 

transferability och confirmability. Credability utgår ifrån att det finns två faktorer emot att få 

ett riktigt resultat och faktorerna är forskarens egna värderingar och att forskaren tar sig an 

studien med för många förutfattade meningar. Det har varit svårt att förhålla sig till området 

utan förinställda tolkningar då området intresserar. Dock har detta hjälpt att synliggöra detta 

och medvetandegjort vissa förinställda värderingar som troligtvis inte upptäckts innan. 

Dependability beskrivs som att kontexten som undersöks är i ständig förändring. Detta har 

upptäckts under studien med tanke på att lärarna kommer ifrån skolans värld och har olika 

erfarenheter av hur till exempel det arbetas med extra anpassningar. Allting beror på den 

kontext som läraren befinner sig i och därför är det viktigt att vara medveten om att resultatet 

hade kunnat se annorlunda ut om de lärare som intervjuats hade befunnit sig i en annan 

kontext. Med transferability menas att forskaren ska förklara grundligt den kontext som 

studerats för att andra forskare ska kunna reproducera liknande studier. Detta har tydliggjorts i 

metodavsnittet där kriterier för intervjupersoner och liknande har beskrivits. Confirmability 

handlar om att analysera materialet flera gånger för att hålla sig kritisk till det. Detta har tagit 

form rent konkret i studien genom att intervjuerna har lyssnats på, sedan lyssnats på igen och 

transkriberats. Därefter har texten analyserats och kategoriserats två gånger för att materialet 

ska vara så analyserat som möjligt.  

6.3 Studiens kunskapsbidrag  
Med tanke på skolinspektionens utvärdering och de negativa delar som den visat på skolans 

arbete med extra anpassningar och särskilt stöd blir denna studie en form av precisering av 

den utvärderingen. Skolinspektionen går brett och ser till hela skolverksamheten medan denna 

studie inte riktigt kan generaliseras utan fokuserar på definitioner och erfarenheter av aktiva 

lärare. Studien visar på att lärare ofta kan definiera en extra anpassning men har svårt att se att 

de gör de själva eller konkretisera dem. Dock kommer de på fler anpassningar som görs och 

som är viktiga att belysa när de får tid att reflektera och bryta ner sin undervisning i samband 

med en dialog om undervisningen. Denna studie kan även användas som hjälp för 

skolverksamheter som behöver synliggöra och utvärdera arbetet med just extra anpassningar 

och särskilt stöd.  
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För att utveckla området utifrån denna studie kan det vara av stort intresse att göra en mera 

omfattande studie som till exempel innehåller observationer och intervjuer. Det kan också 

vara intressant att intervjua elever om deras erfarenheter av detta med tanke på att flera av 

lärarna beskriver att de vill göra anpassningarna så oidentifierbara som möjligt för eleverna. 

En annan väg skulle kunna vara att huvudfokus är att fokusera på lärare med samma 

undervisande ämnen och be de att jämföra ämnena när det handlar om just extra anpassningar 

och särskilt stöd.  

6.4 Slutsats 
Syftet med denna studie är att undersöka lärare i idrott och hälsas definitioner av extra 

anpassningar och särskilt stöd inom idrott och hälsa samt hur det arbetas med extra 

anpassningar och elever med särskilt stöd. 

Lärarna har i vissa fall svårt att skilja mellan ordinarie undervisning och extra anpassningar, 

om det nu finns någon skillnad. Ofta anses anpassningarna vara olika förenklingar för att 

elever ska få en möjlighet till en likvärdig undervisning oberoende på förutsättningar och 

förkunskaper. Många av lärarna har en grundinställning att ämnet ska vara individualiserat 

vilket många av de likställer med extra anpassningar. Särskilt stöd har visat sig i antingen 

elever som har särskilt stöd i olika ämnen eller i elever i mindre undervisningsgrupper. Ingen 

lärare har upplevts som negativt inställd till dessa elever utan många ser en stor möjlighet för 

dessa att ha idrott och hälsa som sitt bästa ämne. 

En generell erfarenhet hos de sex lärare som intervjuats är att idrott och hälsa inte är 

prioriterat i frågorna kring extra anpassningar och särskilt stöd men många känner ändå 

förtroende för ledning om det skulle bli så att de behöver stöd i någon fråga. Samtidigt tycker 

många av lärarna att det är deras uppgift att sköta de extra anpassningarna och att det är något 

som de verkligen borde hinna med i sin undervisningstid. Flera av lärarna har erfarenheter av 

att idrott och hälsa sällan prioriteras när det kommer till särskilt stöd utan snarare används 

som en arena där eleverna ska klara sig själva. Detta ser många av de som positivt. Som 

nämnts tidigare erfarar lärarna både att det finns möjlighet till stöd men att idrott sällan 

prioriteras om det gäller flera ämnen. Idrotten kan användas som en typ av arena för eleverna 

som har brutits ur klassen eller kanske har personlig resurspedagog i de teorietiska ämnena 

där de eleverna får en möjlighet att prestera precis som alla andra i idrott och hälsa 
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undervisningen. Generellt är lärarna positivt inställda till hur idrott och hälsa kan stärka de 

elever med svårigheter i andra, mer teoretiska, delar av skolverksamheten. 
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