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Sammanfattning 

Skolverkets rapport från 2016 visar att 40 % av alla elever i skolan någon gång under sin 

skolgång är i behov av särskilt stöd. Detta gör att alla lärare någon gång under sitt yrkesliv, om 

inte dagligen, kommer att ha elever som är i behov av extra anpassning och särskilt stöd.  

Syftet med studien är att undersöka idrottslärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt 

stöd. Utifrån lärarens perspektiv undersöks vilka didaktiska val idrottslärare gör när det handlar 

om extra anpassning och särskilt stöd. Med utgångspunkt i frågeställningarna ”hur uttrycker sig 

lärare i idrott och hälsa att de arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd?” och ”vilka är 

eleverna som är i behov av extra anpassning och särskilt stöd?”. För att besvara 

frågeställningarna tillämpas semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna är fem lärare i 

ämnet idrott och hälsa från fem olika högstadieskolor i Mellansverige.  

Resultatet visar att lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med extra anpassningar och särskilt 

stöd utifrån tre kategorier: utifrån planering och lektionsstruktur, utifrån elevernas 

förutsättningar samt utifrån skolans resurser. Slutsatser som drogs utifrån dessa kriterier var att 

det är viktigt med ett tydligt start och stopp på lektionerna, att ha en bra struktur och att ge 

tydliga instruktioner. Det är också viktigt att lärarna gör anpassningar för att eleverna ska känna 

sig trygga och säkra på lektionerna samt att eleverna får göra muntligt istället för skriftligt på 

teoridelarna. Utifrån vilka elever är som är behov av extra anpassning och särskilt stöd kunde 

tre kategorier utläsas: de som inte når målen, de som har någon form av fysisk- eller psykisk 

funktionsnedsättning samt de som behöver det. Slutsatser som drogs utifrån dessa kategorier 

var att målgrupper som är i behov av extra anpassning och särskilt stöd är elever som inte når 

målen av olika anledningar, elever med någon form av funktionsnedsättning, synnedsättning 

eller någon form av diagnos. En övrig målgrupp var elever som känner sig rädda, osäkra och 

obekväma samt de som inte klarar av att ta instruktioner.   

 

Nyckelord: Didaktik, särskilda behov, stöd insats, idrottsinnehåll   
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1. Inledning  

Sverige har idag allmän skolplikt för alla barn från sju års ålder fram till det nionde skolåret är 

avslutat (Skolverket, 2017). Detta innebär att alla barn i Sverige måste gå i skolan. Bland dessa 

barn kommer det finnas elever som är i behov av extra anpassning och särskilt stöd. I läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011)  står det följande:  

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 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. (Skolverket, 2017, s. 8.)  

Med detta innebär det att lärare behöver anpassa sin undervisning för de elever som behöver 

stöd och inte når målen. Indirekt innebär det att det är skolan med hjälp av lärarna som ska 

tillgodose alla elevers behov och ge elever extra anpassning eller särskilt stöd om det behöver 

det. Det innebär också att lärare måste se varje elev efter dess egna behov. Skolinspektionen 

(2016) menar att 40 % av alla elever någon gång under sin studietid är i behov av särskilt stöd. 

Detta innebär att vi näst intill dagligen kommer att ha elever som är i behov av extra anpassning 

och särskilt stöd. Med den här uppsatsen vill jag bidra med kunskap om hur lärarna gör för att 

tillgodo se dessa elever och jag vill undersöka vilka dessa elever är.  

Syftet med denna studie är att undersöka idrottslärares erfarenheter av extra anpassningar och 

särskilt stöd. Genom lärarens perspektiv vill jag undersöka vilka didaktiska val idrottslärare gör 

när det handlar om extra anpassning och särskilt stöd. Utifrån frågeställningarna: hur uttrycker 

lärare i idrott och hälsa att de arbetar med extra anpassning och särskilt stöd? Och vilka är eleverna 

som är i behov av extra anpassning och särskilt stöd?  

 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt ges en beskrivning av studiens kontext, det vill säga att läsaren får en 

bakgrund. Avsnittet ger läsaren en definition av begreppet stödinasats. Stödinsatser är ett 

begrepp som återkommer i uppsatsen och därför kan det behöva förklaras för att förenkla 

läsningen.  
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2.1 Stödinsatser  

Alla elever är inte lika, vilket gör att de har olika behov. Vissa elever behöver ytterligare stöd 

utöver den ledning som de får i den ordinarieundervisningen för att klara av kunskapsmålen i 

läroplanen. Genom att ge eleverna stödinsatser tidigt ges alla elever förutsättningar att utvecklas 

för att nå målen. Med stödinsatser avser det två olika former; extra anpassning och särskilt stöd 

(Skolverket, 2014).  

Extra anpassning innebär att lärare och övrig skolpersonal kan göra en mindre ingripande 

stödinasats inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det vill säga att det inte behövs fattas 

något formellt beslut för stödinsatser (Skolverket, 2014). I skollagen (SFS 2010:800) står det 

följande om extra anpassning: 

Om det inom ramen för undervisningen […] befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för 

den ordinarie undervisningen […]. (SFS 2010:800 kap. 3 5a §)  

Det innebär att om läraren befarar att eleven inte kommer nå målen ska läraren så fort som 

möjligt ge eleven extra anpassning för att målen ska nås.  

Till skillnad från extra anpassning handlar särskilt stöd om en mer ingripande stödinsats. Det 

innebär att lärare och övrig skolpersonal inte kan genomföra stödinsatsen inom ramen för den 

ordinarieundervisningen. Stödinsatsens omfattning och varaktighet kan bara beslutas av rektorn 

och ska även dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). I skolagen (SFS 2010:100) 

står det följande om särskilt stöd:  

Om det inom ramen för undervisningen […] befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen, ska det anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns skäl att anta 

att sådana anpassningar inte skullevara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt 

stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 

svårigheter i sin skolsituation. […]. (SFS 2010:800 kap. 3 8§) 

Det innebär att om eleven inte når kunskapskravet fast hen har fått extra anpassning ska läraren 

anmäla det till rektorn. Anser läraren att extra anpassning inte är tillräckligt redan från början 

anmäler hen det till rektorn och rektorn ska då utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. 

Det är vanligt att stödundervisning ges för att elever ska uppnå målen. Elever som har 

svårigheter i skolsituationer i form av känslomässiga eller psykiska svårigheter och 
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funktionedsättningar har rätt till stödundervisning. Bland äldre elever dominerar 

beteendeproblem som koncentrationssvårigheter och socioemotionella problem. Även läs- och 

skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter dominerar bland dem som har stödundervisning 

(Ahlberg, 2013).  

 

3. Forskningsöversikt 

I denna del av uppsatsen kommer tidigare forsking att presenteras. Den tidigare forskningen har 

delats in i tre teman som behandlar olika områden. Dessa tre teman är ”Stödinsatser för elever 

i skolan”, ”Extra anpassning och särskilt stöd i idrott och hälsa” och ”Olika anpassningar inom 

idrottsundervisningen ur lärarens perspektiv”. Det första temat, ”Stödinsatser för elever i 

skolan”, fokuserar på hur skolorna anpassar lektioner och vilket stöd de ger eleverna. Det andra 

temat, ”Extra anpassning och särskilt stöd i idrott och hälsa”, riktar in sig mer på eleverna och 

vilka svårigheter de har samt hur lektionerna bör anpassas. Tidigare forskningen behandlar även 

vilka problem som kan uppstå. Det sista temat, ”Olika anpassningar inom 

idrottsundervisningen ur lärarens perspektiv”, behandlar lärarens syn och attityd på hur 

problematiken kan se ut.  

Vid sökning av litteratur i form av avhandlingar och vetenskapliga artiklar har följande 

databaser använts; ERIC, SportDiscus, Summon och Libris. För att får fram relevant forskning 

har olika sökord använts i olika kombinationer. Dessa sökord har bland annat behandlat; 

skolan1, idrottslektioner2, anpassad fysisk aktivitet3, inkludering4 och olika former av 

diagnoser5. Diagnoserna valdes för att bredda sökningen och för att de blir relevanta i och med 

att lektionerna kan behövas anpassas efter elever med någon form av diagnos. Sökningarna 

kompletterades sedan med det som Bryman (2008) kallar för snöbollsurval, det innebär att en 

avhandlings- eller artikels referenslista används för att hitta vidare till relevant forskning. För 

denna studie har det inneburit att genom referenslistor i avhandlingar och artiklar har ytterligare 

relevant forskning till studiens syfte upptäckts.  

 

                                                 
1 Exempelvis: ”School” och “Education”  
2 Exempelvis: ”Physical education”  
3 Exempelvis ”Adapted physical activity” 
4 Exempelvis ”Inclusion”  
5 Exempelvis ”Autism”, ”ADHD” och ”Asperger syndrom” 
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3.1 Stödinsatser för elever i skolan 

Nedan presenteras den forskning som behandlar hur skolorna anpassar lektioner och vilket stöd 

de ger eleverna. 

Skolinspektionen (2016) har gjort en undersökning av skolans arbete med extra anpassningar 

och särskilt stöd. Resultatet som skolinspektionen kommer fram till kan sammanfattas i fyra 

punkter. Den första punkten är att skolan fortfarande är i en uppbyggningsfas i hur det ska 

arbeta med extra anpassningar. Den andra är att skolorna inte har identifierat vilka behov 

eleverna har. Den tredje är att eleverna inte får den anpassning de behöver och de ges inte rätt 

förutsättningar i sin kunskapsutveckling över tid.  Den sista punkten handlar om att skolorna är 

dåliga på att följa upp de extra anpassningar som har gjorts vilket innebär att skolorna inte vet 

om det har gett resultat eller inte. Datainsamlingsmetoden som har används i studien är 

intervjuer och observationer (Skolinspektionen, 2016). Isaksson (2009) kommer fram till att 

skolorna inte får de förutsättningar de behöver i form av resurser. Han menar att fastställandet 

av diagnoser har varit viktiga för att kunna få tillgång till resurser ifrån kommunerna, detta på 

grund av nedskärningar inom resursfördelningen under 1990-talet. När en elev får en diagnos 

ökar möjligheten till att få en resurs. Resurser kostar pengar för kommunerna och det måste 

därför finnas tydliga beskrivningar om de elever som är i behov av någon form av stöd. 

Avhandlingen som Isaksson har skrivit grundar sig på flera mindre studier där olika 

datainsamlingsmetoder har använts. Diskursanalys, innehållsanalys och intervjuer är några av 

dessa datainsamlingsmetoder. Studien utgår ifrån tre teoretiska perspektiv; det individuella 

(medicinska) perspektivet, det strukturella/materiella perspektivet och det 

socialkonstruktivistiska perspektivet (Isaksson, 2009).  

Vidare visar resultat från tidigare forskning att ökandet av mindre studiegrupper för elever med 

någon typ av diagnos (ADHD, aspberger och autism) har ökat i takt med att fastställandet av 

diagnoser har ökat. Ett annat resultat visar på att både elever och föräldrar anser att det är viktigt 

att stödet som ges i exempelvis särskilda undervisningsgrupper inte får bli exkluderande, vilket 

det blev i vissa fall. Detta resultat har författarna kommit fram till genom att intervjua elever 

och föräldrar om vilka problem som kan uppstå när elever med särskilda utbildningsbehov 

behöver stöd samt hur de upplever och hanterar detta (Isaksson, Lindqvist och Bergström, 

2010). Roths och Columnas (2013) studie visar på ett liknande resultat. De har gjort en 

litteraturstudie i USA. De undersöker upplevelsen av idrottsundervisningen hos elever som inte 

längre undervisas i klass på grund av att de är i behov av specifikt stöd. Det vill säga elever som 
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får någon form av specialundervisning, exempelvis specialklass, en till en undervisnigen eller 

hemskola. Deras studie visar på att det är viktigt att idrottsundervisningen sker på samma sätt 

som vanlig klassundervisning för de elever i behov av stöd. Detta för att eleven ska få samma 

undervisning som alla andra elever och för att underlätta för eleven om hen går tillbaka till 

klassundervisningen (Roth & Columna, 2013).  

 

3.2 Extra anpassning och särskilt stöd i idrott och hälsa 

Detta avsnitt riktar mer in sig på eleverna och på vilka svårigheter de har samt hur lektionerna 

bör anpassas.  

Resultat från tidigare forskning (Hollingsheads & Kleins, 2015) visar att lärarna inte riktigt vet 

hur de ska hantera de olika elevgrupperna i ämnet idrott och hälsa och att det blir problematiskt 

för lärarna. Vidare framkommer från denna kvalitativa observationsstudie från en skola i USA, 

där eleverna har någon typ av problematik, att det är viktigt att idrottslärare och speciallärare 

kan ha ett bra samarbete för att underlätta anpassningen av lektionerna utifrån elevernas behov 

i undervisningen (Hollingsheads & Kleins, 2015). Även Lin, Lin, Lin, Chang, Wu och Wu 

(2010) visar i sin forsking att assistener och tränare som hjälper eleverna var viktiga för att 

eleverna ska hitta motivation för fysisk aktivitet. I denna kvantitativa observationsstudie 

utfördes en undersökning på tre specialskolor i Taiwan, där 351 elever i åldrarna 16-18 deltog. 

Denna studie grundar sig på att det har undersökt elever med intellektuella handikapp samt 

vilka effekter fysisk aktivitet har på dem (Lin et.al, 2010). Vidare visar forskning (Haegele & 

Park, 2016) att inkludering av elever med intellektuella handikapp i ordinarie 

idrottsundervisning är viktigt för elevernas motriska utveckling. Denna studie är en kvalitativ 

litteraturstudie från USA där Haegele och Park (2016) har använt forsking på barn med 

intellektuella handikapp. Forskningen utgår ifrån en diskussion hur lärare kan få elever med 

intellektuella handikapp att bli mer fysiskt aktiva. Studien visar även på att skolan är en 

bidragande hjälp i arbetet med att få ungdomarna mer fysiskt aktiva och det är viktigt att 

idrottslärare kan ta hjälp av speciallärare eller tränar för att få eleverna mer fysiskt aktiva 

(Haegele & Parks, 2016). 

Lee och Haegele (2016) visar i sin studie att elever med autism spectrum disorder (ASD) kan 

ha ett utmanande beteende vilket begränsar elevens engagemang under lektionen. Detta gör 

även att lärarens uppmärksamhet hamnar på eleven med ASD och läraren måste fokusera på 

säkerheten istället för det pedagogiska under lektionen. Även denna studie är en kvalitativ 
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litteraturstudie från USA där forsking har sammanställts om hur utmanande beteenden hos 

elever med olika typer av ASD inom idrottsundervisningen kan förstås. Lee och Haegele (2016) 

skriver att 1 av 68 elever har någon form av ASD och går i vanliga klasser, alltså inte i någon 

form av specialklass. Denna studie visar vidare att det krävs mer planering och anpassning av 

lektionerna när läraren ska undervisa elever med någon form av ASD. Forskningen visar också 

att det är viktigt för läraren att förstå sig på vilka beteenden en elev med ASD har och att ha 

strategier för att minimera beteendena (Lee & Haegele, 2016). Även Menear och Neumeier 

(2015) visar att det är viktigt med förberedelse inför lektionen av läraren och att anpassning av 

lektionen är viktigt för eleven med ASD. Denna kvalitativa litteraturstudie från USA går ut på 

att skilja ut fördelar med fysisk aktivitet för elever med ASD och hitta strategier för att elever 

med ASD ska nå framgångar på idrott och hälsa lektionerna. Resultatet visar även att barn som 

är fysiskt aktiva kan prestera och koncentrerar sig bättre i skolan, detta gäller även barn med 

ASD. Fysisk aktivitet minskar störande beteenden hos barn med ASD upp till två timmar efter 

aktiviteten (Menear & Neumeier, 2015). 

 

3.3 Olika anpassningar inom idrottsunderviningen ur lärarens perspektiv 

Det här avsnittet behandlar lärarens syn och attityd på hur problematiken kan se ut i skolan och 

på lektionerna. 

Resultatet från tidigare forskning (Jerlinder, Danemark & Gill, 2009) visar på att de flesta 

idrottslärare är positiva till inkludering men de anser att det är svårt att förverkliga. Vidare 

framkommer från denna kvantitativa enkätstudie att många lärare känner att de inte har 

tillräckligt med kompetens att undervisa elever med funktionsnedsättning. I denna studie 

skriver Jerlinder et al. (2009) om inkludering av elever med funktionsnedsättning i 

idrottsundervisningen. Denna studie (Jerlinder et al., 2009) visar vidare att det tar mycket tid 

att planera och anpassa lektioner till elever med funktionsnedsättning, vilket även nämns i Lees 

och Haegels (2016) studie samt i Menears och Neumeiers (2015) studie. Även Menear och 

Smith (2011) visar att det tar tid att planera och anpassa lektioner. De skriver om att undervisa 

barn med ASD i idrott och hälsa. Deras forskning visar på att de flesta elever med ASD är 

positiva till ämnet idrott och hälsa och att det är viktigt att lärare skapar rutiner för sina elever. 

För läraren blir det viktigt att starta och avsluta lektionen på samma sätt varje gång när de 

undervisar elever med ASD. Vidare framkommer från denna kvalitativa litteraturstudie i från 
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USA att det är viktigt att skräddarsy lektioner för varje elev med ASD samt att ha rutiner och 

strategier för eleven (Menear & Smith, 2011).   

Likt Jerlinders et al. (2009) kommer Morley, Bailey, Tan & Cooke (2005) fram till ett likande 

resultat. Resultatet är att lärare anser att det är svårt att inkludera elever med 

funktionsnedsättning i idrottsundervisningen då de anser att det inte har tillräckligt med 

kompetens. Forskningen visar på att det blir extra viktigt med fortbildning och rätt resurser i 

undervisingen för att inkluderingen ska fungera bra och lyckas. Genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer av idrottslärare framkommer det att exempelvis bra material, 

elevassistenter och separata omklädningsrum blir viktiga (Morley et al., 2005). 

 

3.4 Sammanställning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen är indelad i tre teman ”Stödinsatser för elever i skolan”, ” Extra 

anpassning och särskilt stöd i idrott och hälsa” och ”Olika anpassningar inom 

idrottsundervisningen ur lärarens perspektiv”.  

Det första temat ”Stödinsatser för elever i skolan” kan sammanfattas med att forskningen tar 

upp problem som finns med anpassning i skolan, att skolan inte kan identifiera elevernas behov, 

att det krävs någon form av diagnos för att få resurser och att det är viktigt att elever med någon 

typ av diagnos får samma undervisning som alla andra elever. Det andra temat ”Extra 

anpassning och särskilt stöd i idrott och hälsa” kan sammanfattas med att forskningen kommer 

fram till att lärare inte vet hur de ska hantera vissa elevgrupper och att det är viktigt med 

samarbete mellan lärare och speciallärare. Forskningen kommer även fram till att det är viktigt 

med inkludering av elever med funktionsnedsättningar i den vanliga undervisningen samt att 

det kräver mer planering och anpassningar av lektionerna. Det sista temat ”Olika anpassningar 

inom idrottsundervisningen ur lärarens perspektiv” kan sammanfattas med att forskningen 

kommer fram till att det tar tid att planera och anpassa lektionerna, det är viktigt med 

inkludering och det är viktigt att skapa rutiner på lektionerna samt att lärare anser att de saknar 

kompetensen som krävs för att undervisa elever med speciella behov.  

Den tidigare forsking har använt sig av kvalitativa litteraturstudier, observationer och 

semistrukturerade intervjuer samt kvantitativa observationer och enkäter. De intervjuer som har 

utförts har skett på både elever, lärare och föräldrar. Intervjuer är en vanlig form av att använda 

sig av inom kvalitativ forsking Bryman (2008). Skolinspektionen (2016), Isaksson (2009), 
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Isaksson, Lindqvist och Bergström (2010) samt Morley et al. (2005) använder alla intervjuer i 

sina respektive forskningar. Lärare har tidigare intervjuats om skolans arbete med extra 

anpassning och särskilt stöd, om skolornas förutsättningar för arbete mot elever med någon 

form av diagnos samt om hur lärare inkluderar elever med funktionsnedsättningar i 

idrottsundervisningen. Dock har inte någon forskning om idrottslärares erfarenheter av extra 

anpassning och särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa upptäckts när tidigare forskning har sökts. 

Detta göra att en kunskapslucka har upptäckts och det gör att en intervjustudie vore intressant 

att utföra på idrottslärare för att ta reda på deras erfarenheter av extra anpassningar och särskilt 

stöd i ämnet idrott och hälsa.  

Befintlig forskning behandlar effekter, fördelar och nackdelar samt problematik med fysisk 

aktivitet i skolan för elever med fysiska- och psykiskahandikapp. Även detta gör att en 

kunskapslucka har upptäckts. Kunskapsluckan är att det inte finns någon specifik forskning om 

lärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd. Det vill säga hur lärare anpassar 

sina lektioner för elever som inte når målen eller elever med någon form av handikapp (fysisk 

eller psykisk).  

Både Isaksson (2009) och Skolinspektionen (2016) skriver att 40 % av eleverna i Sverige är i 

behov av någon form av stöd eller anpassning. Detta gör att ämnet blir ännu mer aktuellt att 

studera. Lee & Haegele (2016) menar att 1 av 68 elever har någon form av ASD vilket gör att 

lärare någon gång under sitt yrkesliv kommer ha elever med ASD. Det blir ytterligare en 

anledning till varför det blir relevant att undersöka hur idrottslärare arbetar med extra 

anpassning och särskilt stöd. Detta leder fram till följande syfte och frågeställning.  

4. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka idrottslärares erfarenheter av extra anpassningar och 

särskilt stöd. Genom lärarens perspektiv vill jag undersöka vilka didaktiska val idrottslärare gör 

när det handlar om extra anpassning och särskilt stöd.  

 

För att kunna besvara mitt syfte har följande frågeställningar valts ut:  

 

• Hur uttrycker lärare i idrott och hälsa att de arbetar med extra anpassning och särskilt stöd? 

• Vilka är eleverna som är i behov av extra anpassning och särskilt stöd?  
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5. Teoretisk utgångspunkt  

I följande avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkt att presenteras. En teoretisk 

utgångspunkt blir viktig i en uppsats då den ska genomsyra hela arbetet som en rödtråd och 

guida forskaren i analysen av det empiriska materialet (Bryman, 2008). Den här uppsatsen utgår 

ifrån ett didaktiskt perspektiv då studiens syfte är att undersöka idrottslärares erfarenheter av 

extra anpassning och särskilt stöd i grundskolan. Med hjälp av det didaktiska perspektivet 

skapas en förståelse av idrottsläranas val av innehåll och arbetssätt. Det didaktiska perspektivet 

blir en viktig del av arbetet för att kunna undersöka hur lärarna gör sina anpassningar, vad de 

gör för att anpassa sina lektioner och varför de gör de val som de gör.  

 

5.1 Didaktik 

För att förstå innebörden av vad didaktik är, kan vi gå bakåt i tiden, ordet didaktik härstammar 

från grekiskans ”didaskalia” och kan översättas till undervisning. Begreppet didaktik betyder 

läran om undervisning eller undervisningsvetenskap, vilket kan förklars som ett 

kunskapsområde som behandlar undervisning och lärande. De didaktiska modellerna och 

teorierna blir lärarens verktyg i utformandet av undervisningen (Lindström & Pennlert, 2016). 

Även Jank och Meyer (1997) skriver om didaktik, de menar att didaktik handlar om 

undervisningens och inlärningens teori och praktik. Kansanen (1997) i sin tur menar att didaktik 

omfattar både själva undervisningen och inlärningen i alla dess former.  

Inom didaktiken finns det tre grundfrågor menar Wahlström (2015), dessa frågor är: vad, hur 

och varför. Med hjälp av dessa frågor kan undervisningens mål, innehåll och utformning föras 

samman. Vad-frågan behandlar innehållet, det vill säga vad undervisningen ska innehålla. Hur 

undervisningen bör läggas upp och hur innehållet ska bearbetas, behandlas i hur-frågan. Varför-

frågan handlar om syftet, det vill säga varför läraren valde just det här innehållet att lära ut. Det 

finns inte några givna sätt eller modeller för att förhålla sig till eleverna eller hur undervisningen 

ska gå till. De didaktiska grundfrågorna hjälper läraren att utforma och hitta alternativa 

undervisningsvägar (Wahlström, 2015). Dessa tre didaktiska grundfrågor har legat till grund 

för av den här uppsatsens frågeställningar.  

Didaktiken kan delas in i två delar, allmändidaktik och ämnesdidaktik. Allmändidaktik 

behandlar generella resonemang om undervisning vilket innebär alla former av utbildning eller 

pedagogisk verksamhet (Lindström & Pennlert, 2016), medan ämnesdidaktiken riktar mer in 
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sig på frågor knutna till ämnets specifika karaktär och innehåll (Öhman, 2014). Det kan 

exempelvis vara frågor riktade mot ämnet idrott och hälsa som den här uppsatsen riktar in sig 

mot. Ämnesdidaktiken avgränsar sig mer än allmändidaktiken vilket gör att den kan inrikta sig 

mer på undervisningens mål, innehåll och metoder (Lindström & Pennlert, 2016). 

Utöver de tre didaktiska grundfrågorna kommer denna uppsats även att utgå från den didaktiska 

triangeln. Den didaktiska triangeln kan se ut på olika sätt och det finns flera olika varianter av 

triangeln. Den triangel som denna uppsats kommer att utgå ifrån är den traditionella triangeln 

(figur 1), den grundar sig i didaktikens tre 

grundstenar i de olika hörnen. Dessa tre 

grundstenar är lärare, elev och innehåll. Det 

som triangeln beskriver är en lärandeprocess 

som uppkommer genom att dessa tre 

grundstenar samverkar. Lärarens 

förutsättningar dvs. vilket urval som görs, hur 

det presenteras och vilka arbetsformer som 

tillämpas är viktiga delar i den didaktiska processen för att forma lektions innehåll. En annan 

faktor som kan påverka innehållets form är elevernas tidigare erfarenheter, attityder, synsätt 

och interaktion med andra elever. Den didaktiska triangelns tre hörn blir viktiga när förståelse 

för lärande inom didaktiken skapas (Öhman, 2014). Öhmans didaktiska triangel grundar sig i 

Hudson och Meyers (2011) utvidgade didaktiska triangel. Den didaktiska triangeln ska 

behandlas som en helhet vilket blir näst intill omöjligt menar Hudson (2002). Det blir viktigt 

att beakta förhållandet mellan läraren, innehållet och eleven. Lärarens egna praktiska teorier 

och pedagogiska tänkande anses vara av avgörande betydelse när innehållet skapas (Hudson, 

2002).  

Som tidigare nämnt menar Hudson att det sällan är genomförbart att se triangeln som en helhet. 

Fokus ligger oftast på två delar i relation till varandra. Den didaktiska triangel som denna 

uppsats utgår ifrån behandlar lärarens relation till innehållet och lärarens relation till eleven. 

Det blir lärarens roll att guida eleven till innehållet Hudson (2002). I denna uppsats kommer 

den didaktiska teorin och den didaktiska triangeln användas som ett verktyg i analysen (se 6.4 

Dataanalys). Den didaktiska triangeln kommer att användas för att se hur läraren anpassar sina 

lektioner utifrån lektionsinnehållet, lektionsstrukturen och skolan material. Det vill säga hur 

läraren arbetar med extra anpassning och särskilt stöd i förhållande till lektionsinnehållet. 

Figur 1. Den traditionella didaktiska triangeln (Öhman, 2014 s.37)  
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Triangeln kommer också användas för att se hur läraren anpassar sina lektioner utifrån eleverna 

förutsättningar, det vill säga förhållandet mellan lärare och elev.  

 

6. Metod 

Nedan beskrivs hur studien genomförs i termer av datainsamlingsmetod, urvalskriterier, etiska 

överväganden samt dataanalys. I denna studie vill jag undersöka idrottslärares erfarenheter av 

extra anpassningar och särskilt stöd. Genom lärarens perspektiv vill jag undersöka vilka 

didaktiska val idrottslärare gör när det handlar om extra anpassning och särskilt stöd. För att 

undersöka detta kommer den här studien att utgå ifrån en kvalitativ ansats. Enligt Haiste och 

Hay (2012) innebär en kvalitativ ansats att forskaren vill förstå olika typer av fenomen och 

undersöka dessa med hjälp av uppfattningar från deltagarna i dessa studier. Bryman (2008) 

menar att kvalitativ forskning utgår ifrån ett induktivt synsätt och är tolkningsinriktat. Det vill 

säga att forskaren tolkar olika sociala fenomen. Han menar även på att en kvalitativ metod 

passar bra när forskaren vill få djupgående kunskap om individers handlingar och erfarenheter 

istället för att undersöka en bredare massa (Bryman, 2008). Dessa drag inom kvalitativ 

forskning passar min undersökning då den ämnar att under idrottlärarnas erfarenheter av extra 

anpassning och särskilt stöd.  

 

6.1 Datainsamlingsmetod  

För att samla in data till min uppsats valde jag att använda mig av intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Intervjuer är en av det mest använda datainsamlingsmetoderna, att den 

är populär beror på att den är flexibel. Intervjuer kan användas både i kvalitativ- och kvantitativ 

forskning (Bryman, 2008). Det finns olika typer av intervjuer, en- och -en intervjuer och fokus 

grupper. Dessa två typer av intervjuer är båda av kvalitativ karaktär (Ennis & Chen, 2012). I 

min uppsats utgår jag från en- och -en intervjuer för att det passade min studie då jag intervjuad 

idrottslärare från olika skolor och kommuner. Genom att intervjua en person får forskaren fram 

en mer djupgående information kring erfarenheter, upplevelser och världsbild av det valda 

ämnet. Det finns olika former av kvalitativa intervjuer, ostrukturerade- och semistrukturerade 

intervjuer (Ennis & Chen, 2012). Jag valde att utgå ifrån en semistrukturerad intervju, dels på 

grund av att jag hade begränsat med tid och att jag avsåg att få fram relevant data utifrån mitt 

valda ämne samt att det gjorde att jag kunde ställa följdfrågor. En semistrukturerad intervju 

används med fördel när forskaren vill undersöka informanternas egna ord och erfarenheter 
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genom att föra ett samtal mellan två personer (Jones, 2015). När forskaren använder 

semistrukturerade intervjuer kan hen utgå från ett tema som en grund men kan ställa följdfrågor 

som kan utveckla svaren från respondenten (Ennis & Chen, 2012).  

När forskaren använder semistrukturerade intervjuer utgår hen från teman som skrivs ner i en 

intervjuguide. En intervjuguide innebär att forskaren skriver en lista med specifika teman och 

frågor som ska beröras i intervjun, den fungerar som en mall. Frågorna i en intervjuguide ska 

ha utgångspunkt från frågeställningarna (Bryman, 2008). Likt Bryman utgick jag från en 

intervjuguide (se bilaga 1) med frågor under mina intervjuer. När intervjuguiden skapades 

utgick jag ifrån Christoffersens och Johannessens (2015) mall på intervjuguide. Intervjuerna 

inleddes med allmänna bakgrundsfrågor där lärarna fick besvara frågor om sin utbildning, hur 

länge de har arbetat som lärare och om de har någon lärarlegitimation. Därefter ställdes det 

Christoffersen och Johannessen (2015) kallar för nyckelfrågor. Dessa frågor utgjorde större 

delen av intervjun och dess syfte var att få fram information relaterat till syftet och 

frågeställningarna i studien. Frågorna behövde inte ställas i någon specifik ordning och 

följdfrågor kunde ställas. Den som blev intervjuad kunde utforma sina svar väldigt fritt på sitt 

eget sätt. Det som var viktigt att tänka under intervjuerna var att inte ställa ledande frågor eller 

ja- och nej-frågor samt att frågorna inte fick bli för långa och komplicerade. Innan intervjuerna 

avslutades tillfrågades lärarna om de skulle vilja tillägga något.  

Intervjuerna genomfördes på en plats som lärarna själva hade valt, antingen på skolan som de 

arbetade på eller i deras eget hem. Detta för att få en lugn och trygg miljö för den intervjuade 

läraren. För att dokumentera intervjuerna spelades samtalen in för att sedan transkriberas. Att 

transkribera sin intervju innebär att forskaren skriver ner ljudinspelningen för att kunna gå 

tillbaka och se vad intervjupersonerna säger och hur de säger det. Sedan tittar forskaren på 

materialet för att hitta teman som kan användas för att se samband (Bryman, 2008).    

De semistrukturerade intervjuerna styrks och motiveras av att de får fram svar som visar på 

lärarnas erfarenheter av extra anpassning och särskilt stöd. Intervjuerna ligger till grunden för 

att svar på mina frågeställningar ”Hur uttrycker lärare i idrott och hälsa att de arbetar med extra 

anpassning och särskilt stöd?” och ”Vilka är eleverna som är i behov av extra anpassning och 

särskilt stöd?”  

 



13 
 

6.2 Urvalskriterier 

För kunna utföra mina intervjuer krävdes det att jag tänkte på hur jag valde ut 

intervjupersonerna, det vill säga vilka urvalskriterier jag använde mig av. Bryman (2008) menar 

att det är viktigt att skapa en överenstämmelse mellan urval och det syfte studien har. Detta kan 

göras genom att använda målinriktade urval, det vill säga att forskaren väljer intervjupersoner 

utifrån vad som är relevant för forskningsfrågan menar Bryman (2008).  

Syftet med min studie är att undersöka idrottslärares erfarenheter av extra anpassning och 

särskilt stöd, utifrån mitt syfte valde jag att ha med idrottslärare från olika grundskolor i 

Mellansverige. Då tidsramen för arbetet var begränsad till tio veckor valde jag att ha med sex 

idrottslärare i min undersökning. Dock föll en lärare bort då hen valde att dra sig ur på grund 

av att hen kände att tiden inte fanns att delta. Antal intervjupersoner blev istället fem 

idrottslärare i slutänden. När idrottslärana valdes ut inför intervjuerna utgick jag ifrån vissa 

kriterier, dessa kriterier var: de ska vara verksamma idrottslärare i grundskolan i årskurs 6-9, 

arbeta på olika skolor, representera båda könen och ha lärarlegitimation. Dessa urvalskriterier 

gjorde att jag fick möjlighet att ta reda på olika idrottslärares erfarenheter av extra anpassning 

och särskilt stöd samt att jag fick en insyn i verksamheten på olika skolor hur idrottslärare 

arbetar. Jag fick också veta vilka elever som de olika lärarna anpassar sina lektioner till. 

För att komma i kontakt med idrottslärarna skickade jag först ut ett mail till de aktuella lärarna. 

I mailet presenterade jag mig, studiens syfte och att jag önskade få tag på idrottslärare som vill 

delta i min studie. De som inte svarade på mailet kontaktades via telefon. Jag intervjuade fem 

idrottslärare, lärarna arbetade på olika skolor i fyra olika kommuner. Samtliga lärare 

undervisade i årskurserna 6-9. Deltagaran är anonyma i studien och har därför fått fiktiva namn. 

Nedan följer en kort presentation av lärarna:  

• Den första läraren är Johan och han är relativt nyexaminerad. Han har arbetat som 

idrottslärare och So-lärare i ett och ett halvt år. Han undervisar på en skola i en 

mellanstor stad och undervisar i årskurs 7-9 på grundskolan. Johan har lärarlegitimation 

i ämnena idrott och hälsa samt historia.  

• Den andra läraren är Sara som är en erfaren idrottslärare. Hon undervisar på en skola i 

en mindre stad där hon undervisar i årskurs 6-9 på grundskolan samt på grundsärskolan 

i årskurs 6-9. Sara har lärarlegitimation i idrott och hälsa och b-svenska/engelska samt 

att hon har läst 90 högskolepoäng specialpedagogik.   
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• Den tredje läraren är Johanna som har lång erfarenhet av att arbeta på grundskolan i 15 

år. Hon arbetar i en mindre stad i Mellansverige där hon undervisar årskurs 6-9. 

Johanna har lärarlegitimation i ämnena idrott och hälsa samt svenska.  

• Den fjärde läraren är Kalle som är nyexaminerad lärare. Han undervisar på en 

högstadieskola i en mindre stad i Mellansverige där han undervisar i idrott och hälsa 

och So-ämnena för årskurs 7-9. Kalle har lärarlegitimation i ämnena idrott och hälsa 

samt historia.  

• Den femte läraren är Nils som är en erfaren idrottslärare. Han arbetar på en 

högstadieskola i en mindre stad i Mellansverige där han undervisar i årskurs 7-9. Nils 

har lärarlegitimation i ämnena idrott och hälsa samt historia.  

 

6.3 Etiska överväganden 

För att allt ska gå rätt till när en uppsats skrevs krävs vissa etiskaöverväganden. Med hjälp av 

Vetenskapsrådets (2017) etiskariktlinjer har jag utformat ett informationsbrev (se bilaga 2) som 

mailades till deltagarna i studien. Jag har även använt mig av Brymans (2008) etiskariktlinjer, 

han delat in dem i fyra grundprinciper: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första kravet informationskravet innebär att 

forskaren informerar deltagarna om studiens syfte, deras roll i undersökningen och hur de 

kommer att delta (Bryman, 2008). Först informerade jag deltagarna om studiens syfte, 

tillvägagångsätt och vilka rättigheter deltagarna har. Sedan skickade jag ut ett mail till lärarna 

innan intervjuerna för att bekräfta att de tagit del av informationen som skickades ut. Vid 

intervju tillfället tillfrågades lärarna om de tagit del av informationen som skickats ut till dem 

samt om de gav sitt samtycke till att delta i studien, vilket de gjorde. Innan intervjun startade 

informerades lärarna om att det var frivilligt att delta, att de när som helst kan dra sig ur. Detta 

är vad Bryman (2009) kallar för samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna måste ge sitt 

samtycke till att delta i studien. Det tredje kravet konfidentialitetskravet. Innebär att deltagarna 

ska vara anonyma och att obehöriga inte ska ha tillgång till materialet (Bryman, 2009). Innan 

intervjun informerades lärarna om att de kommer vara helt anonyma, de meddelades även att 

allt material endast kommer att användas i till studien och att inspelat material kommer att 

raderas när transkriberingarna är färdiga. När uppsatsen skrevs användes fiktiva namn på 

deltagarna för att de ska vara helt anonyma samt att skolorna de arbetar på inte nämns alls i 

texten. Detta för att lärarna inte ska kunna identifieras. Här kommer vi även in på det sista 
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kravet, nyttjandekravet som innebär att materialet endast får användas till studien (Bryman, 

2009).  

 

6.4 Dataanalys  

För att analysera materialet använde jag mig av en innehållsanalys. En innehållsanalys är en 

detaljerad och systematisk metod som används både inom kvalitativ- och kvantitativforsking. 

Metoden används för att analysera och tolka innehållet i exempelvis intervjuer i syfte att urskilja 

teman, meningar och mönster (Hassmén & Hassmén, 2008). Varför en innehålls analys passade 

bra för denna uppsats är för att det är innehållet i intervjutranskripten som analyseras för att få 

fram citat som kan användas i resultatet. Då jag har gjort intervjuer kom rådatan från de 

transkriberade intervjuerna och analysen utgick från dessa texter. Mitt resultat utgick från dessa 

transkript och tematiseringar i textform. Jones (2015) skriver om hur forskaren går tillväga för 

att hitta teman i den insamlade datan. Han menar att det finns fyra steg för att hitta teman genom 

kodning av data. Det första steget innebär att forskaren läser igenom datan noga för att sätta 

den i relation till frågeställningen. Sedan sker en öppen kodning där olika påståenden 

kategoriseras under olika teman (Jones, 2015). Utifrån min studie användes de två 

frågeställningarna som huvudrubriker i resultatet, ”hur uttrycker lärare i idrott och hälsa att de 

arbetar med extra anpassning och särskilt stöd?” och ”vilka är eleverna som är i behov av extra 

anpassning och särskilt stöd?” för att förtydliga att resultatet besvarar syftet. Först sker en öppen 

kodning utifrån mina intervjuer där teman hittas och sätts under de två rubrikerna. Det andra 

steget kallas för axial kodning och innebär att forskaren använder sig av teman från steg ett. 

Sedan läser forskaren datan igen för att hitta nya påståenden, samband eller nya tematiseringar 

(Jones, 2015). För min del innebar det att utifrån frågeställningarna som även är 

huvudrubrikerna hitta teman som kan fungera som underrubriker. Steg tre innebär att forskaren 

blir mer analytisk och letar efter mönster och förklaringar i tematiseringarna (Jones, 2015). 

Utifrån min studie analyserades tematiseringarna och bestämde om det svarade på 

frågeställningarna och passade in i studiens sammanhang. Det sista steget kallas för 

selektivkodning, här läser forskaren igenom rådatan från början för att exempelvis finna citat 

som styrker tematiseringarna för att stärka sin analys (Jones, 2015). Här styrks samtliga av mina 

tematiseringar med hjälp av citat som bevisar det tematiseringarna visar på. Sedan förklara 

citaten i texten och förankras med hjälp av det teoretiskaramverket för att besvara 

frågeställningarna. Relationen mellan läraren och innehållet kunde urskiljas i underrubrikerna 

7.1.1 och 7.1.3 (se Resultatet) där citat om hur läraren anpassar sina lektioner utifrån planering 
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och struktur samt utifrån skolans resurser behandlas. Relationen mellan läraren och eleven 

kunde urskiljas i underrubrik 7.1.2 (se Resultat) som behandlar hur läraren gör anpassningar 

utifrån elevernas förutsättningar.  

 

7. Resultat 

Uppsatsens syfte är att undersöka idrottslärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt 

stöd. I den här delen av uppsatsen kommer studiens resultat att presenteras genom de två 

frågeställningarna som också är rubrikerna. Detta för att göra det tydligt för läsaren. Rubrikerna 

är: ”Hur uttrycker lärare i idrott och hälsa att de arbetar med extra anpassning och särskilt stöd?” 

och ”Vilka är eleverna som är i behov av extra anpassning och särskilt stöd?”. Till varje 

frågeställning har lärarnas erfarenheter delats in i olika kategorier som också kommer vara 

underrubriker.   

 

7.1 Hur uttrycker lärare i idrott och hälsa att de arbetar med extra 
anpassning och särskilt stöd?  

Utifrån hur lärare uttrycker att de arbetar med extra anpassning och särskilt stöd kunde tre 

kategorier urskiljas; ”Utifrån planering och lektionsstruktur”, ”Utifrån elevernas 

förutsättningar” och ”Utifrån skolans resurser”. Resultatet från denna frågeställning 

presenteras med hjälp av dessa tre kategorier.  

 

7.1.1 Utifrån planering och lektionsstruktur  

Utifrån intervjuerna av lärarna ledde analysen fram till detta resultat där lärarna beskriver hur 

de arbetar med extra anpassning och särskilt stöd under sina lektioner.  

Samtliga lärare som har intervjuats är överens om att strukturen på lektionen är en viktig del 

för att lektionen ska fungera och att det även blir en viktig del i de extra anpassningar som gör 

för eleverna. Ett exempel på en extra anpassning där strukturen är viktig belyser Sara när hon 

pratar om att ha tydligen start och stopp i lektionen: 

Om man har en elev som behöver ha en extra anpassning, att det är jätteviktigt att de är tydligt start 
och stopp på lektionen. […] Då kan jag tänka mig att det är mellan fem och tio andra elever som 
också gynnande av den anpassningen, även fast den inte är inskriven på de eleverna så gynnas de av 
den strukturen och då lägger jag upp undervisningen så att det är tydligt start och stopp för alla. 
(Sara) 
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Här ser vi att Sara menar att det är viktigt att ha ett tydligt start och stopp på lektionen. Citatet 

visar även att det är viktigt att ha en bra struktur på lektionen samt att ett tydligen start och stopp 

på lektionen även gynnar flera elever. Att arbeta med en god struktur och ha tydliga 

instruktioner under sina lektioner är flera lärare överens om. Det menar att en extra anpassning 

kan vara att ge tydliga instruktioner under lektionen. I nästa citat ser vi hur Kalle pratar om 

vikten med att ha goda instruktioner:  

[…] Sen kan man alltid förklara en extra gång. Det gör jag alltid […] först förklarar jag för hela 
gruppen, sedan förklarar jag tydligare för de elever som behöver det. […] Jag ger dem tydliga 
instruktioner och tydliga ramar. (Kalle)  

Kalle ger först instruktioner till hela klassen för att sedan ge instruktionerna ytterligare en gång 

till de elever som behöver det. Detta för att vara så tydlig som möjligt och skapa struktur under 

sina lektioner. Att ge bestämda instruktioner är viktigt för elever som behöver struktur det kan 

vi se i följande två citat. Det första citatet kommer även det från Kalle: ”Det kan vara […] en 

elev som har ADHD och vill testa att göra allting, då behöver man vara tydlig och ge tydliga 

instruktioner.” Det andra citatet kommer från Sara: ”[E]n extra anpassning jag gör är att vara 

tydlig med vad eleverna ska gör, hur länge de ska göra det och vad de ska göra sen. Att de hela 

tiden får veta nästa steg i lektionen.” I dessa två citat är tydligheten i instruktionerna viktigt för 

att eleverna ska veta vad de ska göra och för att få struktur under lektionen. Även Johanna pratar 

om hur viktigt det är med instruktioner, hon tar upp följande: 

[…] Jag har en del elever som har svårt att ta till sig instruktioner eller förstå instruktioner, det kan 
bero på att de är nyanlända och inte förstår språket. Men sen finns det de som har svårt med 
förståelse. […] De eleverna brukar jag sitta ner med så de får se hur spelet/leken fungerar eller hur 
det går till. […] Jag ger dem tydliga instruktioner medan vi ser på övningarna. (Johanna) 

Johanna pratar om elevers svårigheter i att förstå och ta till sig instruktioner då språket kan vara 

ett hinder. Hon menar att en extra anpassning kan vara att sitta ner med eleven och observera 

samtidigt som hon ger tydligare instruktioner för att eleven ska förstå.  

Det vi ser i föregående stycke är att god struktur och tydliga instruktioner är en stor del i lärarnas 

arbete mot extra anpassningar. Ett annat sätt att stukturera lektionerna är att bryta ner och dela 

upp lektionen i olika moment. I citatet nedan följer ett exempel på hur Johan tänker när bryter 

ner ett moment. 

Det jag tänker mig extra anpassning kan ju också vara […] att man kanske kan anpassa och bryta 
ner någon gymnastik övning tillexempel, för att det ska bli lättare för eleven att utföra övningen. 
[…] Det kan ju ledda till mycket mer än just den här eleven som har det svårt. (Johan)  
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Johan menar att en gymnastiskövning kan brytas ner för att det ska bli lättare för eleven att 

utföra övningen. Han menar att det blir ett sätt att arbeta med extra anpassningar. Nils pratar 

också om att bryta ner lektionen i enklare delar han säger följande: ”[…] de är inte riktigt där 

jag vill att de ska vara ska vara med dans. Då kanske jag förlänger dansblocket och bryter ner 

det i enklare delar.”  Här ser vi hur Nils förlänger ett arbetsområde om han anser att eleverna 

inte är där de ska vara kunskapsmässigt samt att han bryter ner dansen i enklare delar, detta för 

att eleverna ska få en chans att nå kunskapskraven. Ett annat sätt att arbeta med extra anpassning 

är att lärarna anpassar övningarna efter olika nivåer eller svårighetsgrader, ett exempel på det 

är följande:  

I situationer där vi är igång med ett moment […] om vi säger att vi har en elev som är jätte höjdrädd 
och så har vi en konditions eller hinderbana där de ska ta sig över ett hinder. Då försöker jag alltid 
göra så att vi har två varianter, en lite lägre och så har vi en som är mer utmanande. […] Det försöker 
jag ha på så många ställen som möjligt där jag kan tänka mig att det kan finnas en obehagskänsla 
hos eleverna. De kan göra variant A eller variant B och det spelar ingen roll vilken de väljer. Då blir 
det också att den anpassningen som är specifik för en elev gynnar många andra med. (Sara) 

Här ser vi att Sara ger eleverna två valmöjligheter på hinderbanan, ett lägre och ett högre hinder. 

Detta blir en extra anpassning för elev som är höjdrädda, men det skapar också en möjlighet för 

resten av eleverna att välja väg. Det blir också som tidigare nämnts en anpassning som gynnar 

flera elever. Även Kalle använder sig av olika valmöjligheter i sin undervisning som en extra 

anpassning:  

[…] om man kör tillexempel ett bollspel då kan man köra olika planer med olika ”tuffhet”. Jag 
brukar dela upp dem, de som spelar för att vinna på en plan på en plan och de som spelar för att lära 
sig, träna på spelet för det är roligt och hjälpa varandra på en annan plan. De blir ofta de som är 
osäkra eller de som inte är så duktiga som vill vara på den lugna planen. (Kalle) 

Kalle använder två olika planer med olika ”tuffhet” där eleverna kan välja om det vill spela för 

att vinna eller spela för att lära sig spelet. Han menar att detta blir en valmöjlighet för de elever 

som känner sig osäkra och inte vill ha tävlingsmomentet. För eleverna blir det en form av extra 

anpassning för att träna på spelet menar Kalle. Johan i sin tur använder olika varianter av samma 

övning, han förklarar det på följande sätt: ”[…] I vissa moment exempelvis styrketräning […] 

går det att göra samma övningar, fast olika belastningar och tyngder. […] De kan göra vanliga 

armhävningar eller på knä”. Johan utgår från en armhävning men har olika varianter och 

belastningar för att eleverna ska kunna göra övningen på sin egen nivå. Det som lärarna har 

gemensamt är att de använder olika varianter för att anpassa sina lektioner för att eleverna ska 

klar av de olika momenten för att i slutänden nå kunskapskraven.  
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Samtliga lärare använder sig av pedagogiska regler för att gör extra anpassningar för elever. 

Här ser vi två citat där pedagogiska regler används på två olika sätt. Det första citatet är från 

Johan: ”[…] Klyftan mellan vilka som inte har så mycket erfarenhet och vilka som har mycket 

erfarenhet blir väldig tydlig om man inte anpassar regler, […] det kan vara att man spelar fotboll 

armkrok”. Johan menar att pedagogiska regler kan användas som en extra anpassning för att ta 

bort klyftan mellan elever med låg erfarenhet och de med hög erfarenhet av en viss aktivitet. 

Det andra citatet är från Nils: ”[…] Det är små enkla grejer som pedagogiska regler, för att 

förbättra passningsspelet, passa alla, visst antal pass innan mål eller liknande.” Nils gör extra 

anpassningar för att exempelvis förbättra passningsspelet på olika sätt så att alla elever kan 

delta. Som tidigare nämnt när lärarna gör extra anpassningar för en elev gynnar det ofta flera 

elever. De flesta lärarna menar att om de gör en extra anpassning för en elev innebär det inte att 

det är bara för just den eleven, utan det innebär att alla elever kan nyttja anpassningen, Sara 

beskriver det på följande sätt: 

[…] De som behöver mest extra anpassning, det är ofta dem jag försöker ta hänsyn till. Ofta upplever 
jag att en extra anpassningar som är bra för en elev, är ofta bra för flera andra. […] Då blir det också 
att den anpassningen som är specifik för en elev gynnar många andra. […] ”Det spelar inte någon 
roll om det är en anpassning just för dig, jag får också nyttja den om jag vill.” […] Jag tror att det 
blir ett sätt för eleven som verkligen måste nyttja anpassningen att se att det blir mer accepterat för 
att jag ser ju fem andra som också har samma anpassning. (Sara) 

Sara menar att om hon gör en anpassning för en specifik elev gynnar det även flera elever, alla 

elever får använda anpassningen. Hon menar också på att det blir mer accepterat för eleven som 

behöver anpassningen då eleven ser att flera elever också använder den specifika anpassningen. 

Även Nils och Johan menar att om det gör en anpassning gynnar det flera elever. I följande två 

citat kan vi se hur Nils och Johan använder sig av en extra anpassning för att gynna flera elever. 

Det första citatet är från Nils: ”[…] Bollspel är ju ganska svårt när man är beroende av andra 

[…] det kan vara svårt att anpassa för en enskild individ, det blir att man anpassar för alla så 

det blir lättare för alla.” Nils pratar om svårigheten med bollspel och att det är svårt att anpassa 

för bara en individ. Han menar att det är lättare att anpassa för alla elever snarare än att anpassa 

för en elev. Det andra citatet är från Johan, även han pratar om bollspel: ”[…] Det är mer att 

anpassa så att alla kan delta, snarare än för en specifik elev. […] Många elever känner sig 

obekväma med exempelvis bollspel, då får jag anpassa så att alla kan delta.” Här menar Johan 

att han anpassar lektionen för att alla ska kunna delta i lektionen. Anpassningen är inte riktad 

mot en specifik person utan mer riktad mot hela gruppen.  
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Sammanfattningsvis kan vi se att lärarna arbetar med extra anpassningar utifrån vissa kriterier 

som de tycker är viktiga. Lärarna tycker att det är viktigt att ha ett tydligt start och stopp på 

lektionen, ha en god struktur och att ge tydliga instruktioner. De tycker också att det är viktigt 

att bryta ner och dela upp olika moment samt att ha olika varianter av samma övning för att 

underlätta för eleverna. Även pedagogiska regler blir viktiga för att få eleverna på en likvärdig 

nivå och för att få bort nivåklyftorna som kan finnas. Resultatet visar även på att en extra 

anpassning ofta gynnar flera elever. Här syns även relationen mellan läraren och innehållet, 

alltså hur läraren planerar och strukturerar lektionsinnehållet för att kunna anpassa lektionen 

för eleverna. Vi kan även se att extra anpassningar används i större utsträckning än särskilt stöd.  

 

7.1.2 Utifrån elevers förutsättningar    

För att underlätta för eleverna arbetar lärarna mot att eleverna ska känna sig trygga och säkra 

på lektionerna. Det kan vara att eleverna känner sig osäkra eller rädda för något och då behöver 

läraren anpassa för det, ett exempel på det är: 

[…] med simningen är det ju […] en del elever som är rädda för djupt vatten, då får man försöka 
anpassa för dem. […] då får de simma till mitten av bassängen och vända där, så att de känner sig 
trygga och sen simma resten. (Johanna)  

Här ser vi att Johanna gör en extra anpassning i form av att hon låter elever som är rädda för 

djupt vatten simma till halva bassängen och vända där. Detta för att de ska känna sig trygga. 

Även Kalle arbetar med extra anpassningar i simningen för att eleverna ska känna sig säkra.  

Det är väl simning som jag anpassar mina lektioner i för att […] det inte ska bli farligt för någon och 
att alla ska känna sig säkra. Att det får köra på den grunda delen och att de får ha redskap för 
säkerhetens skull. (Kalle) 

Kalle låter eleverna simma på den grunda delen och låter dem använda redskap för att känna 

sig säkra. Dessa anpassningar används för att eleverna ska känna sig trygga och säkra i vattnet, 

där en obehagskänsla kan uppstå. Ett annat exempel där extra anpassningar sätts in av lärarna 

för att elever känner obehagskänsla är när det gäller kroppskontakt i olika former. Här följer 

två olika exempel på det, det första exemplet är från Sara: ”[…] När jag kör bollspel brukar jag 

dela in eleverna […] ”ni som vill köra med kroppskontakt gör det på den planhalvan, ni som 

inte vill ha någon kroppskontakt är på den här planhalvan”.” Sara delar upp momentet på två 

olika planer en för de som vill köra med kroppskontakt och en för de som inte gillar 

kroppskontakt. Det andra exemplet kommer från Kalle: ”[…] I dansundervisningen är det 

många elever som känner sig obekväma. […] Där får man vara tydlig och göra anpassningar. 
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[…] Jag tvingar aldrig någon att ha fysisk kontakt […] de får göra det utan att hålla i varandra.” 

Här menar Kalle att många elever känner sig obekväma med dans och om de inte vill ha fysisk 

kontakt behöver de inte det. De eleverna får göra dansmomenten utan att hålla i varandra.  

En annan situation där lärarna sätter in extra anpassningar är när elever känner obehag inför en 

gruppsituation, Johanna ger ett exempel på det:  

Vi är nu inne i en simperiod […] där kan extra anpassning vara att jag anpassar gruppstorleken. […] 
Jag har några elever som absolut inte vill vara med eller simma med andra […] då har jag anpassat 
de så att vi har lagt in extrapass på min planeringstid, där plockar jag de här eleverna som inte vill 
vara med. (Johanna)  

Johanna har elever som känner obehag av att vara i ett badhus med resten av sin klass, hon har 

därför valt att sätta in extra anpassning i form av mindre grupper. Ett annat exempel där mindre 

grupper används som en extra anpassning för att eleverna inte ska känna obehag är ifrån Sara: 

”[…] I lagidrott kan man anpassa gruppstorleken också. […] Vissa elever tycker inte om att 

köra helklass i tillexempel fotboll. […] Då kan vi köra små-lag istället.” Här ser vi att Sara delar 

in klassen i mindre grupper för att vissa elever känner obehag av att köra aktiviteter i stor grupp.  

Lärarna arbetar med extra anpassning även när det kommer till den teoretiska delen av ämnet. 

En av anpassningarna som lärarna gör är att elever med dyslexi eller elever som har svårt att 

skriva på svenskaspråket får redovisa muntligt för läraren istället för att skriva, Kalle berättar 

följande om hur han arbetar med dessa elever:   

[…] Sen anpassar jag även när vi har […] teoretiska delar också. Där har vi elever som har dyslexi, 
de får använda datorn eller göra saker muntligt. […] Arbetar vi med exempelvis skadeförebyggande 
och eleverna ska planera och reflektera, behöver det inte skriva utan de kan få ta det muntligt med 
mig. (Kalle) 

Under de teoretiska delarna låter Kalle elever som har dyslexi välja mellan att använda datorn 

eller göra uppgifterna muntligt. Han menar att en extra anpassning kan vara att de inte behöver 

skriva utan de får göra uppgiften det muntligt istället. Ett annat exempel kommer från Johanna:  

[…] Vi har en del ny anlända elever som inte förstår språket och så har vi de som är läs och skriv 
svaga. Då tycker jag ju att idrottsämnet inte ska falla på att du inte kan uttrycka dig i skrift […] om 
vi tillexempel arbetar med att förebygga skador, som vi kör teoretiskt. […] Då försöker jag sitta ner 
med dem en och en så får de göra det muntligt för mig […] jag försöker förklara begreppen 
ytterligare för dem. (Johanna) 

Här ser vi att Johanna också gör en extra anpassning för de som inte förstår språket eller har läs 

och skriv svårigheter. Likt Kalle låter Johanna eleverna göra uppgifterna muntligt istället för 

skriftligt för att de ska klara av uppgifterna. En extra anpassning som alla lärarna använder är 
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att låta elever som är nyanlända få instruktioner på sitt hemspråk. Kalle ger ett exempel på det: 

”[…] Jag har också instruktioner på olika språk för de som inte är så duktiga på det svenska 

språket, så de ska förstå kartorna.” Här ser vi att Kalle använder sig av instruktioner på olika 

språk till orienteringen för att eleverna som är nyanlända ska kunna förstå kartorna. Några av 

lärarna låter de nyanlända eleverna skriva på sitt hemspråk som sedan översätts av en 

studiehandledare, Johanna ger ett exempel på det:  

[…] Framförallt de som inte har språket med sig där […] har det fått skriva på sitt eget språk och 
sedan har studiehandledaren översatt det. […] Det beror helt på hur långt de har kommit i svenska 
språket. (Johanna)  

Som vi ser i Johannas exempel gör hon en extra anpassning för de nyanlända eleverna för att 

de ska kunna nå målen genom att skriva på sitt hemspråk.  

Sammanfattningsvis visar resultatet på att lärarna gör extra anpassningar för att eleverna ska 

känna sig trygga och säkra på lektionerna. De gör även extra anpassningar för elever som känner 

obehag av kroppskontakt i form av beröring under danslektioner samt att lärarna använder sig 

av mindre grupper för att eleverna ska slippa känna oro och obehags känslor. Resultatet visar 

även att lärarna gör extra anpassningar på de teoretiska delarna av undervisningen genom att 

låta eleverna göra uppgifterna muntligt istället för skriftligt. Lärarna låter även elever som är 

nyanlända få skriva och ta emot instruktioner på sitt eget hemspråk. Här syns även relationen 

mellan läraren och eleven, alltså hur läraren gör anpassningar utifrån elevens förutsättningar så 

att eleven kan känna sig trygg och säker på lektionerna. Utifrån resultatet kan vi utläsa att 

lärarna använder sig av extra anpassningar mer än särskilt stöd.  

 

7.1.3 Utifrån skolans resurser  

Lärarna arbetar med extra anpassning och särskilt stöd för att eleverna i grunden ska nå målen. 

Alla elever är inte lika och har olika förutsättningar vilket gör att några behöver mer tid på sig 

för att nå målen. Här följer ett exempel från Kalle på hur en extra anpassning i form av att ge 

eleven mer tid kan se ut: 

[…] Jag anpassar även när vi har planering och teori […] där går jag in språkmässigt också, åt dem 
som inte har språket. […] Ibland har vi hjälp av sva-undervisande lärare. Då får det göra det på sin 
svenska lektion som träning, då får det längre tid på sig. Då lägger de in det som svenska- och 
idrottsundervisning. […] skrivandet blir svenska och innehållet idrott. (Kalle) 
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Kalle ger de elever som inte har språket och är nyanlända chansen att få mer tid för de teoretiska 

uppgifterna, genom att de får göra dem på sva-undervisningen6. Detta gör att eleven tränar på 

att skriva på svenska genom att göra idrottsuppgiften. Här blir även sva-läraren en form av 

resurs till idrottsläraren. Att ge mer tid åt eleven för att kunna klara av ett kunskapskrav används 

också i simundervisningen. Här blir extra tiden både ett särskilt stöd och en extra anpassning 

för eleverna eftersom simningen är en sådan viktigt del av kunskapskraven för att uppnå betyget 

E. Johan ger ett exempel på att extra tid blir viktigt för eleverna:  

[…] Jag har ju år 7-9, där står ju simning konkret, 200 meter, det gör det ju inte på gymnasiet sen. 
Det blir ju till viss del anpassning för de som inte kan simma. […] man måste försöka få in extra 
simlektioner […] gärna med någon simlärare […] där räcker sällan idrottslektionerna till tyvärr. […] 
Med nyanlända elever blir det svårt […] när de aldrig har provat simma[…] där kan vi prata särskilt 
stöd i idrotten […] man försöker få till en simlärare på elevensval. (Johan) 

Johan pratar om att simningen är en viktig del i läroplanen och bedömningen i ämnet idrott och 

hälsa. Han menar att de elever som är nyanlända och aldrig har simmat behöver extra tid för att 

lära sig simma för att kunna nå kunskapskravet för betyget E. Vi ser även att Johan gärna 

använder sig av en simlärare på elevensval för att eleverna ska lära sig simma. Ett annat exempel 

på extra tid i simundervisningen kommer från Kalle: ”[…] De har extra simning en gång i 

veckan för att de ska klara av de 200 meterna […] för att kunna nå kunskapskravet.” Även här 

ser vi att Kalle likt Johan ger eleverna mer tid för att kunna klara av kunskapskravet i simning. 

Då simningen är ett konkret krav i läroplanen för att eleverna ska nå kunskapskravet menar 

lärarna på att det är viktigt att ge eleverna extra tid om det behöver det för att nå målen. Även 

Nils pratar om vikten att ge eleverna extra tid för simningen:  

[…] Vi hade ju en elev som hade utslag och då vägrade hen simma. […] Då fick vi lägga in särskild 
tid för vi var ju tvungna att se hennes simkunnighet […] då fick vi lägga ett särskilt tillfälle för bara 
hen, där hen fick simma. (Nils) 

Här ser vi hur Nils blir tvungen att lägga in extra tid för simningen då han måste se om eleven 

är simkunnig. Eftersom simningen ett viktigt moment måste de lägga in en extra lektion bara 

för en elev för att eleven ska ha chansen att nå målen. Som tidigare nämnts använder sig lärarna 

gärna av resurspersoner i olika former som en extra anpassning, sva-undervisande lärare och 

simlärare är exempel som tidigare nämnts. Ett annat exempel på att använda en resursperson 

som en extra anpassning är följande:  

                                                 
6 Svenska som andra språk. 
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[…] Framförallt de som inte har språket med sig där […] har det fått skriva på sitt eget språk och 
sedan har studiehandledaren översatt det. […] Det beror helt på hur långt de har kommit i svenska 
språket. (Johanna) 

Johanna använder sig av studiehandledaren som en resursperson som hjälper eleven att klara 

av ett moment i idrottsundervisningen. Även om det inte är resurspersoner som följer eleven 

hela tiden blir det ändå en form av resurs som används av idrottslärarna.  

Ett annat sätt för lärarna att anpassa sina lektioner är att låta eleverna använda hjälpmedel i 

undervisningen. Kalle ger ett exempel där han låter eleverna använda hjälpmedel: ”[…] 

Tillexempel i simningen […] får eleverna använda redskap för att kunna klara simningen […] 

har man problem med bentagen så kör man med en flyttdyna framför sig för att träna.” Här låter 

Kalle eleverna använda en flyttdyna för att träna sina bentag, det blir en form av extra 

anpassning han gör för att eleverna ska klara av simningen. Johanna ger även hon ett exempel 

där hon ger eleven en extra anpassning i form av hjälpmedel: ”[…] Jag har haft några elever 

med dålig syn, då har jag fått kopiera upp förstorade kartor till orienteringen. […] det blir ju en 

sorts extra anpassning”.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarna använder hjälpmedel i form av material som en 

extra anpassning. Resultatet visar även att lärarna ger eleverna särskilt stöd och extra 

anpassningar i form av extra tid och extra lektioner i exempelvis simning. Lärarna använder sig 

även av resurspersoner som studiehandledare, simlärare och sva-lärare som en extra anpassning 

för eleverna. Här syns även relationen mellan läraren och innehållet, alltså hur läraren anpassar 

innehållet för att eleverna ska klara av lektionen. Utifrån detta resultat kan vi utläsa att extra 

anpassningar används mer än särskilt stöd, men att särskilt stöd används för att eleverna ska 

klara av simningen.  

 

7.2 Vilka är eleverna som är i behov av extra anpassning och särskilt stöd? 

Denna frågeställning fokuserar på vilka eleverna är som är i behov av extra anpassning och 

särskilt stöd. Vid en sammanställning av vilka eleverna är kunde tre kategorier urskiljas: ”De 

som inte når målen”, ”De som någon form av fysiskt- eller psykiskt handikapp” och ”De som 

behöver det”.   
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7.2.1 De som inte når målen  

När lärarana pratar om vilka elever som är i mest behov av extra anpassning eller särskilt stöd 

framkom det oftast att det är elever som inte når målen som är i mest behov av det. Kalle och 

Nils ger båda två bra exempel på vilka elever de anser är i mest behov av extra anpassningar, 

det första citatet är från Kalle: ”[…] Jag använder nog mest extra anpassningar till de elever 

som är svagare och som har svårt att uppnå målen […] för att hjälpa dem att nå 

målen/kunskapskraven.” Kalle menar att de elever han ger mest extra anpassning till är de 

elever som är svaga i ämnet och inte riktigt när målen. Det andra citatet kommer från Nils: ”[…] 

Jag skulle nog säga att det är en elev som har det väldigt svårt i ämnet och för att nå målen […] 

som behöver extra anpassning eller särskilt stöd.” Likt Kalles citat menar Nils på att det är 

elever som har svårt att nå målen som är i behov av extra anpassning och särskilt stöd. Ett annat 

exempel kommer från Johan:  

[…] Vi har elever som har gått i svenskskola, där man har haft simning regelbundet och så kan man 
inte simma när man kommer upp till 7an. Det beror i regel på att de inte orkar simma 200 meter 
snarare än att de aldrig provat att simma. […] Jag har ju år 7-9, där står ju simning konkret, 200 
meter […] det blir ju till viss del anpassning för de som inte kan simma. […] Med nyanlända elever 
blir det svårt […] när de aldrig har provat simma[…] där kan vi prata särskilt stöd i idrotten. (Johan) 

I Johans citat kan vi se att extra anpassning och särskilt stöd sätts in till de elever som inte når 

målen i simning. Det vi ser i citatet är att det är både elever som inte kan simma när de börjar 

årskurs sju och elever som är nyanlända som är i behov av extra anpassning och särskilt stöd 

för att nå målen. Johanna kommer också med ett exempel där eleverna är svaga och behöver 

extra anpassning för att nå målen i idrott och hälsa. Hennes citat skiljer sig lite åt jämfört med 

de tidigare citaten.  

[…] Vi har en del ny anlända elever som inte förstår språket och så har vi de som är läs och skriv 
svaga. Då tycker jag ju att idrottsämnet inte ska falla på att du inte kan uttrycka dig i skrift […] om 
tillexempel att förebygga skador, som vi kör teoretiskt. […] Då försöker jag sitta ner med dem en 
och en så får de göra det muntligt för mig […] (Johanna).  

Johanna menar att de elever som är nyanlända, som inte förstår språket och de eleverna som är 

läs och skriv svaga riskerar att inte nå målen om det inte får extra anpassning i form av att de 

får göra muntligt istället för skriftligt.  

Sammanfattningsvis visar resultatet på att de elever som får extra anpassning och särskilt 

stöd för att de inte når målen är elever som är svaga i ämnet, elever som har läs och skriv 

svårigheter samt nyanlända elever.    
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7.2.2 De som har någon form av fysisk- eller psykisk funktionedsättning  

En grupp elever som samtliga lärare ger extra anpassning eller särskilt stöd till är de med 

fysiska- eller psykiska funktionsnedsättning av något slag. Här följer två citat där Johanna och 

Nils beskriver vad det kan vara för elev som behöver extra anpassning och särskilt stöd. Det 

första citatet står Johanna för: ”[…] Det kan vara på grund av att eleven har någon 

funktionsnedsättning eller diagnos […] som hen är i behov av extra anpassning eller särskilt 

stöd.” Det andra citatet står Nils för: ”[…] Det kan vara allt från bara bristande kunskaper till 

någon form av diagnos eller fysiskbegränsning […] som gör att eleven behöver extra 

anpassning eller särskilt stöd”. Både Nils och Johanna menar att elever som är i behov av extra 

anpassning och särskilt stöd kan ha någon form av funktionshinder eller diagnos. Diagnoser 

som lärarna pratar om att elever ofta har är bland annat ADHD och ADD, Kalle säger följande: 

[…] En orsak till att eleven får extra anpassning […] kan ju vara att eleven har ADD […] har svårt 
att koncentrera sig och gillar inte de här fysiska, utan är en teoretiker. […] Det kan också vara […] 
en elev som har ADHD och vill testa att göra allting, då behöver man vara tydlig och ge tydliga 
instruktioner […]. (Kalle) 

Kalle menar att en orsak till att eleven får extra anpassning kan vara att eleven har en diagnos 

som ADD eller ADHAD.  

Det är inte bara på grund av att eleven har någon form av diagnos som hen får extra anpassning 

eller särskilt stöd, det kan också bero på att eleven har någon form av funktionsnedsättning. Ett 

exempel på det kan vara att eleven har en synnedsättning. Här följer två citat där elever med 

synnedsättning får extra anpassning, det första citatet är från Johanna: ”[…] Jag har haft några 

elever med dålig syn, då har jag fått kopiera upp förstorade kartor till orienteringen exempelvis 

[…] det blir ju en sorts extra anpassning”. Johanna ger extra anpassning i form av förstorade 

kartor till de elever som har någon form av synnedsättning när de ska orienter. I det andra citatet 

säger Sara följande: ”[…] Jag har en elev som är synskadad, det är ju ett handikapp och då 

måste jag anpassa på ett visst sätt”. Likt Johanna menar Sara att elever med synnedsättning har 

rätt till extra anpassning.  

Sammanfattningsvis visar resultatet på att elever med funktionsnedsättning, synnedsättning och 

elever med någon form av diagnos är en målgrupp som lärarna ger extra anpassning eller särskilt 

stöd.  
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7.2.3 De som behöver det  

Den tredje kategorin med elever som är i behov av extra anpassning och särskilt stöd innefattar 

de målgrupper som inte passade in de två föregående kategorierna. Den här kategorin behandlar 

de elever som lärarna anser behöver extra anpassning eller särskilt stöd av olika anledningar. 

De flesta lärarna anser att en målgrupp av elever där extra anpassning behövs är när elever 

känner rädsla, osäkerhet eller känner sig obekväma. Ett exempel på när elever känner rädsla 

och där extra anpassning måste sättas in är följande:  

[…] Vi har en elev som är jätte höjdrädd och så har vi en konditions eller hinderbana där de ska ta 
sig över ett hinder. Då försöker jag alltid göra så att vi har två varianter, en lite lägre och så har vi 
en som är mer utmanande. […] Det försöker jag ha på så många ställen som möjligt där jag kan 
tänka mig att det kan finnas en obehagskänsla hos eleverna. De kan göra variant A eller variant B 
och det spelar ingen roll vilken de väljer. Då blir det också att den anpassningen som är specifik för 
en elev gynnar många andra med. (Sara)  

Sara ger ett exempel på när elever är rädda för något och att hon då måste gör en anpassning 

för det. I det här fallet är det en höjdrädd elev och Sara gör då en extra anpassning genom att 

ha flera alternativa vägar i hinderbannan. Sara ger ytterligare ett exempel på en situation där 

hon får anpassa för elever när de känner rädsla: ”[…] Vissa tycker det är jätte, jätte obehagligt 

att befinna sig i tillsammans med någon annan i skogen som man inte riktigt känner”. Här är 

det skogen som är obehaglig och eleven känner rädsla, vilket gör att Sara måste anpassa 

lektionen för att eleven ska känna sig säker att vara i skogen. Johanna ger också ett bra exempel 

på en situation där hon får göra en extra anpassning på grund av att eleven känner rädsla:  

[…] med simningen är det ju […] en del elever som är rädda för djupt vatten, då får man försöka 
anpassa för dem. […] då får de simma till mitten av bassängen och vända där, så att de känner sig 
trygga och sen simma resten. (Johanna) 

I det här fallet är eleven rädd för djupt vatten vilket gör att Johanna får göra en anpassning i 

form av att eleven får simma till halva bassängen och vända. Det är inte bara rädsla hos elever 

som gör att lärarna måste göra extra anpassningar, det kan också vara på grund av att eleven 

känner sig osäker på sig själv. Johanna get ett exempel där eleverna är osäkra på sig själva: 

”[…] som med simningen är det ju […] att tjejerna inte vill simma i samma utsträckning eller 

vara i badhuset med resten av klassen. Så där får man ju anpassa lite”. I det här fallet vill inte 

tjejerna simma med övriga klassen, vilket gör att Johanna måste göra en anpassning för dem. 

De flesta lärarna gör även extra anpassningar för elever som känner sig obekväma, Kalle säger: 

[…] I dansundervisningen är det många elever som känner sig obekväma. […] Det kan ju vara att 
en elev […] kan vara lite rädd och obekväm […] att hen är utanför sin komfortzon […] då får man 
vara tydlig och gör anpassningar. (Kalle)  
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Här är det elever som känner sig obekväma och rädda som Kalle får göra extra anpassningar 

för i dansundervisningen.  

Det är inte bara rädda, osäkra och obekväma elever som lärarna gör extra anpassningar för. 

Elever som har svårt att ta instruktioner är även de en målgrupp där lärarna ger extra 

anpassningar och ge särskilt stöd:  

[…] Oftast är det en elev som har svårt för förståelse och att ta instruktioner […] som är i behov av 
extra anpassning eller särskilt stöd. (Johanna) 

Johanna menar att elever som har svårt för förståelse och ta instruktioner är i behov av extra 

anpassning eller särskilt stöd.  

Sammanfattningsvis visar resultatet på att elever som känner sig rädda, osäkra och obekväma 

samt de som har svårt att ta instruktioner är målgrupper där läraren använder extra anpassning 

eller särskilt stöd.  

 

7.3 Sammanfattning av resultatet  

Resultatet från studien visar lärarnas erfarenheter utifrån hur de arbetar med extra anpassning 

och särskilt stöd. Resultatet visar även på vilka elever som får extra anpassning eller särskilt 

stöd. Det går att urskilja att planering och struktur blir viktigt för läraren när det kommer till 

hur lärarna arbetar med extra anpassning. Lärarna betonar att det är viktigt att ha ett tydligt start 

och stopp på lektionen, en bra struktur på lektionen och att ge tydliga instruktioner.  De tycker 

också att det är viktigt att bryta ner och dela upp olika moment samt att ha olika varianter av 

samma övning för att underlätta för eleverna. Även pedagogiska regler blir viktiga för att få 

eleverna på en likvärdig nivå och få bort nivå klyftorna som kan finnas. Resultatet visar även 

på att en extra anpassning ofta gynnar flera elever. Extra anpassningar är det som kan urskiljas 

mest här och särskilt stöd förekommer inte i samma utsträckning eller används inte 

överhuvudtaget.  

  

Utifrån eleverna förutsättningar visar resultatet på att det är viktigt för lärarna att göra extra 

anpassningar för att eleverna ska känna sig trygga och säkra på lektionerna. De gör även extra 

anpassningar för elever som känner obehag av kroppskontakt samt att lärarna använder sig av 

mindre grupper för att eleverna ska slippa känna oro och obehags känslor. Resultatet visar att 

lärarna gör extra anpassningar på de teoretiska delarna av undervisningen genom att låta 

eleverna göra uppgifterna muntligt istället för skriftligt. Lärarna låter även elever som är 
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nyanlända få skriva och ta emot instruktioner på sitt eget hemspråk. Även här är det extra 

anpassningar som kan urskiljas mest och att särskilt stöd inte används i samma utsträckning av 

lärarna. 

 

Resultatet visar att med hjälp av skolans resurser använder lärarna hjälpmedel i form av material 

av olika slag som en extra anpassning. Ett annat resultat är att lärarna ger eleverna särskilt stöd 

och extra anpassningar i form av extra tid och extra lektioner i exempelvis simning. Lärarna 

använder sig även av resurspersoner som studiehandledare, simlärare och sva-lärare som en 

extra anpassning för eleverna. Här använder sig lärarna av både extra anpassningar och särskilt 

stöd i större utsträckning än i de två föregående delarna. Särskilt stöd används mest i 

simundervisningen. 

 
Det går att utskilja att de elever som inte når målen är en målgrupp som får extra anpassning 

och särskilt stöd. De elever som är svaga i ämnet idrott och hälsa, elever som har läs och skriv 

svårigheter samt elever som är nyanlända är några av de som får extra anpassning eller särskilt 

stöd för att nå målen. En annan målgrupp som får extra anpassning och särskilt stöd är de som 

har någon form av fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning. Här visar resultatet att de med 

funktionsnedsättning, synnedsättning eller elever med någon form av diagnos är några av de 

elever som får extra anpassning och särskilt stöd. Den sista målgruppen som får extra 

anpassning och särskilt stöd är de som behöver det. Resultatet visar att det är elever som känner 

sig rädda, osäkra och obekväma samt de som har svårt att ta instruktioner. 

 

8. Diskussion  

I detta avsnitt kommer inledningsvis studiens resultat att diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning följt av reflektioner kring resultatet utifrån det teoretiska ramverket. Därefter 

diskuteras de valda metodologiska tillvägagångsätten. Avslutningsvis kommer studiens 

kunskapsbidrag och förslag på vidare forskning att diskuteras följt av en sammafattande 

slutsats.  

 

8.1 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen kommer vara uppdelad i två delar. Första diskuteras studiens resultat i 

förhållande till tidigare forskning, sedan diskuteras resultatet mot det teoretiska ramverket.    



30 
 

8.1.1 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Utifrån tidigare forsking framkom det att lärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt 

stöd inte var ett område som har forskats på i större utsträckning. Tidigare forskning behandlade 

till stor del forskning om elever med funktionsnedsättningar, elever med ASD eller elever med 

olika diagnoser som ADHD och Aspberger. Min studie riktar mer in sig på vanliga klasser, det 

förekommer dock elever med dessa diagnoser och elever med olika funktionsnedsättningar i 

studien. En av mina frågeställningar är ”Vilka är eleverna som är i behov av extra anpassning 

och särskilt stöd”, denna frågeställning är även en rubrik i resultatet. Under denna rubrik finns 

en underrubrik ”De som har någon form av fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning”. I denna 

underrubrik visar ett av resultaten på att en av målgrupperna som får extra anpassning och 

särskilt stöd av lärarna är de med någon form av diagnos, synnedsättning eller 

funktionsnedsättning av något slag. Till skillnad från Hollingshead och Klein (2015), Lin et al. 

(2010) samt Heagele och Park (2016) där deras fokus är på funktionsnedsättningar och 

diagnoser är mitt fokus på lärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd. Även 

Lee och Heagele (2016) samt Menear och Neumeier (2015) lägger fokus på elever med någon 

form av funktionsnedsättning där elevens problematik är i fokus. De kommer fram till att det är 

viktigt för läraren att förbereda och planera lektionerna noga när de undervisar elever med ASD. 

Det är också viktigt att göra anpassningar för dessa elever för att de ska klara av att delta i 

undervisningen. Likt Lee och Heagele (2016) samt Menear och Neumeier (2015) visar mitt 

resultat att det är viktigt med planering och lektionsstruktur samt att det blir viktigt att anpassa 

lektionerna efter eleverna. Det som skiljer min studie från deras forsking är att de fokuserar på 

elever med ASD och det gör inte jag i min undersökning. 

 

Den forskning som ligger närmast det ämne jag har valt att studera är Skolinspektionens (2016) 

rapport om extra anpassning i skolan. Skolinspektionen kom fram till att skolan ännu bara är i 

en uppbyggnadsfas när det gäller extra anpassningar, att de inte har identifierat vilka behov 

eleverna har och att skolan är dåliga på att följa upp om anpassningarna har get resultat eller 

inte. Skolinspektionens rapport säger inget om idrottslärares erfarenheter av extra anpassning 

och särskilt stöd eller om hur idrottslärare arbetar med det. Den säger heller inget om vilka 

eleverna som är i behov av extra anpassning eller särskilt stöd är. Utifrån mitt resultat 

framkommer några specifika målgrupper som är i behov av extra anpassning och särskilt stöd 

samt hur lärarana arbetar med extra anpassning och särskilt stöd. 
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Hollingshead och Klein (2015), Lin et al. (2010) och Heagele och Park (2016) menar att resurser 

i form av tränare och speciallärare är viktiga för elevernas utveckling. Utifrån mitt resultat kan 

ett liknande resultat skymtas, mitt resultat kommer fram till att en extra anpassning lärarna 

använder sig av är resurserpersoner i form av studiehandledare, simlärare och sva-lärare för att 

hjälpa eleverna. Det som skiljer resultaten åt är att i Hollingsheads och Kleins (2015), Lins et 

al. (2010) samt Heageles och Parks (2016) forskning blir eleverna beroende av 

resurspersonerna, speciallärarna och tränarna för att klara av att delta idrottslektionerna. I mitt 

resultat är eleverna inte beroende av resurspersonen för att kunna delta, utan resurspersonen blir 

bara ett stöd om läraren anser att eleven behöver det. Manear och Smith (2011) kommer fram 

till i sin forskning att det är viktigt att start och avslut alltid ska ske på samma sätt för elever 

med ASD. Detta resultat kan liknas ett av resultaten som min undersökning kommer fram till, 

en extra anpassning som lärarna gör är att ha ett tydligt start och stopp i lektionen för att skapa 

struktur för eleverna.  

 

8.1.2 Resultat i förhållande till teoretiskt ramverk  

Utifrån det didaktiska perspektivet i det teoretiskaramverket sett utifrån den didaktiska triangeln 

har den här studien främst undersökt relationen mellan läraren och innehåll samt relationen 

mellan lärare och elev. Lärarna i studien har utifrån sina egna erfarenheter fått presentera hur 

de arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd. De framkommer även vilka didaktiska val 

av innehåll och arbetsmetoder de gör. Den didaktiska triangeln består av tre hörn som 

samverkar för att skapa förståelse för läroprocessen som sker utifrån triangeln. Relationen lärare 

och innehåll framkommer i resultatet då lärarens anpassningar av lektionen påverkar lektionens 

innehåll. Läraren planerar och strukturerar lektionen efter de extra anpassningar eller särskilt 

stöd som behövs under varje lektion. Det kan vara att läraren planerar ett tydligt start och stopp 

i lektionen för att eleverna ska få en bra struktur. Det kan även vara att läraren har flera 

allternativa vägar i exempelvis en hinderbanna för att underlätta för eleven. Relationen mellan 

lärare och innehåll blir viktigt i all planering och utförande av lektionen. Relationen mellan 

lärare och elev framkommer även den i resultatet. Denna relation uppstår exempelvis när läraren 

gör extra anpassningar för att eleven ska nå målen. Denna relation kan även innebära att läraren 

kommunicerar med eleven vad som är en bra anpassning för just hen.  

 

De didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför som även dem är en del av uppsatsens 

teoretiskaramverk ligger som en rödtråd genom hela arbetet. Dessa grundfrågor ligger som 
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grund för frågeställningarna, men även för kategoriseringen av de olika temana i resultat. Hur 

och vad frågan är de frågor som syns mest i uppsatsen. Dessa frågor behandlas i läraren val av 

innehåll och hur de ska appliceras i lektionen. Varför frågan dyker upp i varför lärarna gör extra 

anpassningar och det är för att eleverna antingen ska nå målen eller bara klara av att delta på 

lektionen.  

 

8.2 Metod diskussion  

Eftersom målet med uppsatsen var att undersöka idrottslärarnas erfarenheter av extra 

anpassning och särskilt stöd föll valet naturligt på en kvalitativ inriktning, då den ämnar 

undersöka erfarenheter hos människor, i det är fallet idrottslärare. Min ambition var att intervjua 

sex idrottslärare, men det sluta med att jag intervjuade endast fem. Detta berodde på att en lärare 

hoppade av i sista stund på grund av att hen kände att tiden att delta inte fanns. Trots ett bortfall 

ansåg jag att det inte påverkade resultatet och oavsett om jag skulle haft sex eller fem 

intervjupersoner hade resultatet förhoppningsvis blivit likvärdigt. Ett generellt problem som 

uppstod inför intervjuerna var att få till tider att intervjua lärarna. Då lärarna ansåg att de hade 

ont om tid samt att de krockade med utvecklingssamtal och betygssättning. Detta var även en 

av orsakerna till att en lärare valde att hoppa av. Genomförandet av intervjuerna fungerade bra 

men jag fick revidera om intervjuguiden lite efter första intervjuen då jag inte kände mig helt 

nöjd med frågorna. Det är alltid lätt att vara efterklok och i efterhand inser jag att det kanske 

hade vart bra att gjort en pilotintervju innan jag gick ut till lärarna. Intervjuerna skede på olika 

platser, lärarna fick själva bestämma vart intervjuerna skulle ske samt vilka tider de skulle ske. 

Visa intervjuer skedde på dagtid i de skolor som lärarna arbetade på, medan några intervjuer 

skede på kvällstid i lärarnas hem. Detta medförde att intervjuerna skedde på platser där lärarna 

kände sig trygga.  

När det gäller en studies kvalité skiljer det sig lite åt när det gäller kvantitativa och kvalitativa 

studier. I en kvantitativ studie utgår forskaren från begreppen validitet och reliabilitet för att 

säkerställa studiens giltighet och trovärdighet (Bryman, 2008). I en kvalitativ studie används 

fyra andra begrepp för validitet och reliabilitet. Hastie och Hay (2012) lyfter fram de fyra 

begrepp: Credibility, Dependability, Transferability och Confirmability. Det första begreppet 

credibility innebär att den data som samlas in stämmer överens med kontexten. Det vill säga att 

de frågor jag använder i mina intervjuer ger mig svaret på de som behövs i studien. Det gäller 

att behandla resultatet med få värderingar och förutfattade meningar, alltså ur ett neutralt synsätt 

(Hastie och Hay, 2012). När det gäller min studie har jag försökt att vara så neutral som möjligt 
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när jag har genomfört intervjuerna och jag har försökt att gå in i ämnet utan några värderingar 

eller förutfattade meningar. Dock kan jag inte vara helt säker på om jag haft några förutfattade 

meningar innan jag påbörjade uppsatsen. När intervjufrågorna skapades försökte jag utgå ifrån 

mina frågeställningar för att få svar som behövs för att svara på frågeställningarna. Det andra 

begreppet dependability innebär att forskaren måste räkna med att kontexten är under ständig 

förändring. Det innebär att forskaren alltid måste diskutera och resonera om hur kontexten som 

undersökts faktiskt är i konstant förändring samt hur det påverkar resultatet studien kommer 

fram till. Detta kan appliceras på min studie då lärarna har olika erfarenheter av hur de arbetas 

med extra anpassning och särskilt stöd. Resultatet hade kanske kunnat sätt annorlunda ut om 

lärarna gjort samma intervju om tio år, eftersom kontexten kan ha förändrats. Allting beror på 

i vilken kontext läraren befinner sig i. Det tredje begreppet transferability innebär att de 

antaganden som är centrala för forskningen samt en grundlig beskrivning av kontexten måste 

finnas med i forskningen. Detta är viktigt för att andra forskare ska kunna dra slutsatser om 

resultatet går att tillämpa på deras egen forsking och deras undersökta kontext. Detta går att 

tillämpa i min uppsats, i metodavsnittet har en grundlig beskrivning av studiens upplägg och 

urvalkriterier tydliggjorts. Detta gör att en annan forskare eller student i praktiken kan utföra 

en liknande studie. Det sista begreppet confirmability innebär forskarens tolkningar och 

forskningsresultat kan bekräftas av andra, det vill säga bekräfta hur tillförlitlig ens forskning är. 

Forskaren måste hela tiden granska sitt insamlade datamaterial och göra det upprepade gånger 

(Haiste & Hay, 2012). Detta har jag gjort genom att lyssna på intervjuerna ett flertal gånger när 

de transkriberades. Efter att intervjuerna har transkriberats har jag läst texterna ett antal gånger 

när jag kodade materialet.   

 

8.3 Studiens kunskapsbidrag  

Denna studie har bidragit till kunskap om idrottslärares erfarenheter av extra anpassning och 

särskilt stöd. Jag anser att studien har gett oss kunskaper om hur lärare kan arbeta med extra 

anpassningar och särskilt stöd. Genom att få kunskaper om detta kan studien bidra till att 

idrottslärare bli medveten om vilka elever som är i behov av extra anpassning och särskilt stöd 

samt hur de kan arbete med extra anpassningar och särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa. Studien 

kan även bidra med kunskap till hur exempelvis tränare i idrottsföreningar kan arbeta med barn 

som behöver extra anpassning eller särskilt stöd för att de ska kunna delta i 

föreningsverksamheten. Likt idrottsläraren kan exempelvis en fotbollstränare behöva tänka på 

att hen kan behöva ha ett tydligt start och stopp på träningen samt att det kan vara viktigt med 
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planering och struktur av träningen, då barn med diagnoser eller med någon 

funktionsnedsättning  kanske deltar i verksamheten. Då det finns väldigt lite forskning på 

området finns det många kunskapsluckor att fylla och forska vidare på. Eftersom det finns så 

lite forskning på just extra anpassningar och särskilt stöd går det att forska vidare på det mesta 

inom ämnet. Ett exempel kan vara att undersöka elevernas perspektiv av extra anpassningar och 

särskilt stöd. En forskningsfråga skulle kunna vara Vad har eleverna för erfarenheter av extra 

anpassning och särskilt stöd? Ett annat exempel kan vara att observera lektioner för att se hur 

lärare arbetar i fältet med extra anpassningar och särskilt stöd. Ett annat forskningsområde kan 

vara att göra en liknande studie fast på gymnasieskolan.  

 

8.4 Slutsats   

De slutsatser som kan avläsas utifrån lärares erfarenheter av extra anpassning och särskilt stöd 

är att utifrån hur lärarna arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd kunde tre kategorier 

utläsas. De arbetar utifrån planering och lektions struktur, utifrån elevernas förutsättningar och 

utifrån skolansresurser. En annan slutsats som drogs är att utifrån vilka elever som är i behov 

av extra anpassning och särskilt stöd kunde tre kategorier utläsas. De som inte når målen, de 

som har någon form av fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning och de som behöver det. 

Utifrån planering och lektions struktur drogs slutsatser att planering och struktur blir viktigt för 

läraren när det kommer till hur lärarna arbetar med extra anpassning och särskilt stöd. Lärarna 

betonar att det är viktigt att ha ett tydligt start och stopp på lektionen, en bra struktur på lektionen 

och att ge tydliga instruktioner. Utifrån eleverna förutsättningar drogs slutsatser att det är viktigt 

för lärarna att göra extra anpassningar för att eleverna ska känna sig trygga och säkra på 

lektionerna. Lärarna gör även extra anpassningar för elever som känner obehag av 

kroppskontakt i olika former samt att lärarna använder sig av mindre grupper för att eleverna 

ska slippa känna oro och obehags känslor. En annan slutsats är att lärarna gör extra anpassningar 

i de teoretiska delarna av undervisningen genom att låta eleverna göra uppgifterna muntligt 

istället för skriftligt. Lärarna låter även elever som är nyanlända få skriva och ta emot 

instruktioner på sitt eget hemspråk. Utifrån skolans resurser dras slutsateser att lärarna använder 

hjälpmedel i form av material av olika slag som en extra anpassning. En annan slutsats är att 

lärarna ger eleverna särskilt stöd och extra anpassningar i form av extra tid och extra lektioner 

i exempelvis simning. Lärarna använder sig även av resurspersoner som studiehandledare, 

simlärare och sva-lärare som en extra anpassning för eleverna. En annan slutsats som drogs är 

att extra anpassningar används i större utsträckning än särskilt stöd.  
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Utifrån de elever som inte når målen drogs slutsatser att en målgrupp som får extra anpassning 

och särskilt stöd är de elever som är svaga i ämnet idrott och hälsa, elever som har läs och skriv 

svårigheter samt elever som är nyanlända. Utifrån de elever som har någon form av fysisk- eller 

psykisk funktionsnedsättning kunde slutsatser dras att en målgrupp är elever med 

funktionsnedsättning, synnedsättning eller elever med någon form av diagnos som får extra 

anpassning och särskilt stöd. Den sisat målgruppen som får extra anpassning och särskilt stöd 

är de som behöver det. Resultatet visar på att det är elever som känner sig rädda, osäkra och 

obekväma samt de som har svårt att ta instruktioner. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 

Info till mig själv:  

Tala om för intervjupersonen de etiska apsekterna  

Tid: 30-45 min.  

Tala om att jag kommer spela in ljudet.  

Bakgrundsfrågor:  

1. Hur gammal är du?  

2. Har du någon lärarlegitimation?  

- 2a. -Ja, vart utbildade du dig?  

- 2b. -Nej, vilken utbildning har du?  

3. Hur länge har du arbetat i som lärare/idrottslärare?  

- 3a -Har du vart på samma skola hela tiden? 

4. Hur länge har du arbetat på den här skolan?  

5. Undervisar du i något mer ämne?  

6. Hur stora är de klasser som du undervisar i?  

7. Hur många gånger i veckan har eleverna idrott och hälsa?  

8. Vilken inställning upplever du att elever har till idrottsundervisningen överlag?  

 

Läraren:  

9. Hur skulle du förklara innebörden av extra anpassningar och särskilt stöd? 

- 9a. -Vad innebär extra anpassningar för dig?  

- 9b. -Vad innebär särskilt stöd för dig? 

10. Ge exempel på hur du som lärare utmanar och ger eleven variation i sina extra 

anpassningar? 

11. Upplever du att du har kompetensen att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd?  

- 11a. -Upplever du att du skulle behöva mer utbildning om extra anpassningar och 

särskilt stöd?  

- 11b. -Fick du någon utbildning om extra anpassning och särskilt stöd under din 

utbildning till lärare?  
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Innehållet:  

12. Hur upplever du att du arbetar med extra anpassningar inom idrott och hälsa? 

13. Är det något lektionsinnehåll som kan behöva extra anpassning och på vilket sätt? 

Exempelvis: Simning, orientering, dans, teorilektioner?  

14. Är det något ämnesinnehåll där du upplever att det är svårare att arbeta med extra 

anpassningar?  

- 14a. -På vilket sätt anser du att det är svårt?   

15. Är det någon del i kunskapskraven där du upplever att det är lättare eller svårare att arbeta 

med extra anpassningar och särskilt stöd?  

16. Berätta om hur du planerar din undervisning för att anpassa utifrån elevernas behov? 

17. Om det finns en resursperson i någon av de klasserna du undervisar, är hen med på 

idrottslektionen?  

- 17a. -Ja, Använder du i så fall resurspersonen som stöd i din undervisning?  

- 17b. -Nej, känner du att det kan behövas extra stöd eller hjälp från en resursperson på 

idrottslektionerna?  

Eleven: 

18. Hur skulle du beskriva de elever som får extra anpassning?   

- 18a. -Av vilken anledning får dessa elever extra anpassning?  

- 18b. -Är det för att de inte når målen eller för att de har någon form av 

handikapp/diagnos? 

19. Hur gör du så att alla elever ska nå målen?  

- 19a. -Krävs det någon form av extra anpassning eller särskilt stöd för visa elever?  

20. Hur upplever du att det fungerar att inkludera alla elever i undervisningen?  

- Exempelvis: de som behöver extra anpassning, de som är i behov av särskilt stöd 

- 20a. -Hur upplever du att elever med extra anpassning fungerar på dina lektioner?  

- 20b. -Hur upplever du att elever med särskilt stöd fungerar på dina idrottslektioner? 

Avslutning: 

21. Är det något ytterligare som du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2, Utskick till lärarna  
 

Hej!  

Här kommer ytterligare information om studien samt dess genomförande.  

 

Som tidigare nämnts är syftet med min examensuppsats att undersöka idrottslärares erfarenheter 

av extra anpassningar under lektioner med elever med särskilda behov och elever som inte når 

målen. Dina tankar och erfarenheter är av stor betydelse för mig i mitt examensarbete. 

Innehållet från intervjun kommer enbart användas till syfte för studien. Samtliga namn och 

skolor kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att varken ditt eller din skolas namn 

kommer kunna spåras i uppsatsens text. Vill du avbryta din medverkan under studiens gång har 

du full rätt att göra det.  

 

För att underlätta mitt arbete har jag en förhoppning om att få spela in intervjun. Ljudfilen 

kommer givetvis även den att behandlas konfidentiellt och raderas då arbetet är klart.  

 

Har du några frågor eller funderingar är det bara att du hör av dig.  

 

Tack för din medverkan!  

 

Vänliga hälsningar  

Anton Ryberg  

Telefonnummer: xxx xxx xxxx 

Mailadress: xxxxxxx@hotmail.com 
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