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Sammanfattning 	

Den här studien bygger på åtta intervjuer med lärare i ämnet idrott och hälsa från fem olika 

skolor i grundskolans senare år och gymnasiet. Vårt syfte är att bidra med större kunskap om 

hur lärare inom ämnet Idrott och hälsa talar om möjligheter och utmaningar för extra anpass-

ningar samt deras erfarenheter om olika former av extra anpassningar utifrån ett specialpeda-

gogiskt perspektiv. Syftet är också att belysa hur lärarnas föreställningar och erfarenheter har 

betydelse för hur deras undervisning i Idrott och hälsa kan bedrivas med tanke på tillgänglig-

het, likvärdighet och inkludering. I intervjuerna sökte vi svar på hur lärarna i Idrott och hälsa 

ser på sitt arbete med extra anpassningar och vilka möjligheter respektive utmaningar de upp-

lever med dessa samt hur de extra anpassningarna kan göra idrottsämnet tillgängligt för elever 

i behov av stödinsatser. Vid analysförfarandet har vi kategoriserat resultatet utifrån skolans tre 

nivåer, organisationsnivå, gruppnivå och individnivå med stöd av tillgänglighetsmodellen från 

specialpedagogiska skolmyndigheten. Tillgänglighetsmodellen innefattas av den pedagogiska 

miljön, den sociala miljön och den fysiska miljön. Resultatet i studien visar att lärarna i ämnet 

Idrott och hälsa ofta utför extra anpassningar i stunden i den praktiska delen av undervisning-

en samt att de så långt som möjligt försöker planera undervisningen för att inkludera alla ele-

ver. Praktiska problem som omklädningssituationerna och schematekniska lösningar där ele-

ver exempelvis kunde byta undervisningsgrupp ansågs också som extra anpassningar. Något 

som samtliga lärare i studien var överens om var att fler lärare och mer stöd från skolans 

elevhälsa skulle underlätta anpassningarna positivt för elevernas kunskapsutveckling och 

måluppfyllelse i ämnet Idrott och hälsa.     

    

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  Inclusion in physical education, adjustment, special needs, physical education, 

special educational needs, disabilities and support.  
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1. Inledning 
Möjligheten att utifrån sina egna förutsättningar kunna delta i samtliga skolämnen i den 

svenska skolan ska ses som en rättighet för alla elever (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 

Skolverkets publicering av allmänna råd, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (SKOLFS 2014:40) har ersatt Skolverkets tidigare allmänna råd (SKOLFS 

2013:8) om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Råden innebär nya 

riktlinjer i skolan och att det som tidigare kallats särskilt stöd nu istället i så stor utsträckning 

som möjligt skulle ersättas av extra anpassningar som den enskilde läraren själv kunde besluta 

om inom ramen för sin undervisning. Dessa anpassningar kan exempelvis vara att ge elever 

extra stöd i form av extra tid vid skriftliga prov, extra tydliga och anpassade instruktioner, 

muntliga redovisningar istället för skriftliga, med mera. Joakim Isaksson (2009) beskriver i 

sin avhandling att cirka 40% av alla elever är i behov av någon form av stöd, vilket visar vik-

ten av att detta område uppmärksammas. Claes Nilholm (2006) framhåller bland annat di-

lemmat om likvärdighet då det förväntas att alla elever ska få ut något av undervisningen 

samtidigt som utbildningen ska möta alla elevers behov och förutsättningar. För att göra 

undervisningen mer tillgänglig för elever med stödinsatser och skapa förutsättningar för en 

tillgänglig, likvärdig och inkluderande undervisning i ämnet Idrott och hälsa vill vi utöka vår 

kunskap om lärarnas möjligheter och utmaningar när det gäller extra anpassningar i undervis-

ningens olika lärmiljöer.  

Karin Bertills, m.fl.(2018) framhåller till exempel att lärare behöver stöd i att förvandla kurs-

planer till lärande för elever som är i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa och att 

lärare behöver kommunicera och synliggöra de anpassningar som görs i ämnet. Arbetet med 

extra anpassningar är enligt Skolverket (2014) en relativt ny företeelse, vilket innebär att få 

undersökningar är gjorda på detta område. Det understöds av Lena Hammar och Inger Jo-

hansson (2008) som i boken Visst kan alla vara med påvisar bristen på forskning kring peda-

gogiska perspektiv kring anpassad fysisk aktivitet och påpekar att tidigare forskning främst 

riktats mot motorisk utveckling inom detta område. Skolinspektionens undersökning från 

2016 kring extra anpassningar i skolan är också generell och utgår inte från några specifika 

ämnen varför det kan vara av intresse att undersöka lärares föreställningar och erfarenheter 
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kring extra anpassningar och särskilt stöd i förhållande till undervisningen i ämnet Idrott och 

hälsa.  

 

Hösten 2018 genomförde vi en pilotstudie där fyra lärare i Idrott och hälsa intervjuades om 

deras uppfattningar kring hur extra anpassningar kan praktiseras i ämnet. Resultatet visade att 

det fanns en rådande osäkerhet bland dessa lärare i hur de extra anpassningarna kunde utfor-

mas och åsikterna kring vad som ansågs som extra anpassningar i ämnet skiljde sig markant 

bland lärarna. Därför såg vi det som intressant att följa upp denna studie för att mer systema-

tiskt skapa oss en bild av hur lärare talar om extra anpassningar för att alla elever ska kunna 

delta i Idrott och hälsa och hur de tänker sig genomföra dem utifrån tillgänglighets-, likvär-

dighets- och inkluderingsfrågor.  

  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
För att alla elever i ämnet Idrott och hälsa ska få tillgång till de extra anpassningar de har rätt 

till, är vårt syfte att bidra till ytterligare kunskap om hur lärare inom ämnet Idrott och hälsa 

talar om möjligheter och utmaningar för extra anpassningar samt deras erfarenheter om olika 

former av en god lärandemiljö utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Vi vill också belysa 

hur lärarnas föreställningar och erfarenheter har betydelse för hur deras undervisning i Idrott 

och hälsa kan bedrivas med tanke på tillgänglighet, likvärdighet och inkludering.  

  

Vi har utgått från följande forskningsfrågor:    

            1.     Vilka extra anpassningar för att underlätta undervisningen för elever förekommer i   

                   ämnet Idrott och hälsa enligt lärarna i ämnet? 

            2.     Vilka möjligheter och utmaningar finns enligt lärare i Idrott och hälsa för att skapa  

                   extra anpassningar inom ämnet? 

            3.     Hur kan de extra anpassningarna i ämnet Idrott och hälsa utvecklas i förhållande till   

                  tillgänglighet, likvärdighet och inkludering enligt lärarna? 

4.    På vilket sätt har lärarna samarbetat med elevhälsan för att genomföra anpassningarna?  
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1.2 Avgränsningar 
Vi utgår ifrån ett lärarperspektiv och de anpassningar som är möjliga för idrottslärare att ge-

nomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen.  

 

1.3. Disposition 
Vi kommer i bakgrundskapitlet av uppsatsen redogöra för vad styrdokumenten och tidigare 

forskning beskriver kring begreppen “likvärdighet” och “extra anpassningar” tillsammans 

med vilken roll elevhälsan har gentemot extra anpassningar och likvärdighet i undervisningen. 

I kapitlet kring tidigare forskning kommer vi att skildra nationell och internationell forskning 

kring idrottslärares perspektiv på inkludering och likvärdighet i undervisningen i ämnet Idrott 

och hälsa. Under rubriken Metod beskriver vi vår metod, genomförande, urval, etiska aspekter 

och analysförfarande. I resultatdelen presenteras vårt resultat utifrån vår analysmodell. Den 

sista delen av uppsatsen diskuteras resultaten där vi kopplar samman vårt resultat med nation-

ell och internationell forskning.  

 

1.4. Definitioner 
Med begreppet ”ledning och stimulans” menar vi att undervisningen skall anpassas så att ele-

verna får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Med ”extra an-

passningar i skolan” menar vi de stödinsatser av mindre ingripande karaktär som är möjliga 

för pedagoger att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen för att motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Med begreppet ”likvärdighet” menar vi att undervis-

ningen skall anpassas efter alla elever oavsett behov och förutsättningar. Med ”inkludering” 

menar vi att undervisningen och lärmiljöerna är tillgängliga för alla elever så att alla elever 

ges möjligheter att kunna delta i undervisningen. Dessa begrepp hänger intimt samman med 

varandra. Genom extra anpassningar som lärare i Idrott och hälsa genomför i de olika lärmil-

jöerna, den pedagogiska miljön, den sociala miljön och den fysiska miljön och i skolans ni-

våer, organisationsnivå, gruppnivå och individnivå, blir undervisningen tillgänglig för elever 

samtidigt som elever ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens 

mål. Det leder samtidigt till en likvärdig utbildning eftersom funktionsnedsättningen kompen-

seras och eleverna får möjlighet att utgå från var de befinner sig.  Det resulterar vidare till en 

inkluderande undervisning där alla elever kan delta utifrån sina egna behov och förutsättning-

ar (Skolverket, 2014).  
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2. Bakgrund   
I bakgrunden kommer vi att beskriva vad styrdokumenten förmedlar kring extra anpassningar 

och likvärdig utbildning. Under rubrikerna Likvärdig utbildning och Inkluderande undervis-

ning beskriver vi även vad forskningen anser om likvärdig utbildning och inkluderande 

undervisning. Eftersom den specialpedagogiska funktionen är en viktig faktor för lärarna i 

skolans utveckling av de olika lärmiljöerna i undervisningen behöver den fysiska, den peda-

gogiska och den sociala miljön därför synliggöras eftersom de olika lärmiljöerna samspelar 

och påverkar varandra som i sin tur kan få konsekvenser för elevernas lärande. Ur en special-

pedagogisk synvinkel handlar det om att förebygga riskfaktorer i undervisningen och stärka 

skyddsfaktorerna. Enligt de allmänna råden om Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd 

och åtgärdsprogram har elevhälsan stor betydelse för att skapa en god lärandemiljö för ele-

vers kunskapsutveckling och personliga utveckling (SKOLFS 2014:40). I det sista avsnittet 

beskriver vi därför den specialpedagogiska funktionen och på vilket sätt elevhälsan bör arbeta 

för att utveckla lärmiljöerna 

	
2.1 Extra anpassningar 
I Skolverkets allmänna råd (2014) står det beskrivet att de är skolans uppgift att ge eleverna 

ledning och stimulans och se till att eleverna utifrån sina förutsättningar och behov utvecklas 

så långt som möjligt mot utbildningens mål. Det innebär att skolan har ett kompensatoriskt 

uppdrag som medför att skolan behöver ta hänsyn till alla elever oavsett behov och ge det stöd 

som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser.    

 

 I skollagen (SFS 2010:800) beskrivs elevernas lärande och personliga utveckling:  
2 §  Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 
ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funkt-
ionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd 
som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt 
når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans 
för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2018:1098). 
  
3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver  
i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förut- 
sättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens  
mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

                                           ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.  
                                           (SFS 2010:800, kap 3, s. 12) 

 
I skollagen (SFS 2010:800) beskrivs stödet i form av extra anpassningar på följande sätt: 
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5 a § Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt bedömnings-
stöd, resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller 
en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte 
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, och inte 
annat följer av 8 §, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för 
den ordinarie undervisningen. Stödet ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess hel-
het, om det inte är uppenbart obehövligt. Lag (2018:749). 

 

                   I Skolverkets allmänna råd: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

                   åtgärdsprogram (2014) beskrivs de extra anpassningarna på följande sätt.  

 
         Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att 

genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. 
Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. Bestämmelserna om extra 
anpassningar gäller för elever i alla skolformer som berörs av de allmänna råden, samt för 
fritidshemmet. (Skolverkets allmänna råd: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram, 2014, s. 11)  

 
Enligt Skolverket (2014) betyder det att läraren tar hänsyn till elevernas olika behov och för-

utsättningar i alla lärmiljöer, när de planerar sin undervisning, genomför undervisningen och 

vid bedömning och betygsättning. Inom den sociala miljön beskrivs det att skolan bör ta hän-

syn till elevernas trivsel och studiero och i den fysiska miljön bör skolan undersöka huruvida 

den är anpassad efter elevernas behov och förutsättningar. Det gäller att skolan skapar en god 

lärmiljö eftersom det är en god lärmiljö som är grunden för lärande.   

	
2.2 Likvärdig utbildning 
I läroplanen (Lgr 11 och Gy 2011) innebär en likvärdig utbildning att undervisningen ska an-

passas efter alla elevers förutsättningar och behov och att den utgår från elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter och kunskaper.  

 
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet 
ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten  
anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att under- 
visningen 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. (Lgr 11, s.8) 
 

I skollagen (SFS 2010:800) beskrivs lika tillgång till utbildning och likvärdig utbildning på 

följande sätt: 

               8 §   Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
               tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. 
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               9 §   Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet 
               oavsett var i landet den anordnas. 
 

Socialstyrelsen och Skolverket (2014) skriver att skolan bör sträva efter att anpassa utbild-

ningen så att den blir tillgänglig och likvärdig för alla elever oavsett funktionsnedsättning i 

den fysiska, sociala och den pedagogiska miljön. Det medför att skolan då behöver organisera 

sig på individ, grupp och skolnivå för att kunna bemöta elevers olika förutsättningar och be-

hov i skolan.  

 

Utifrån forskningen så finns det en viss problematik kring begreppet likvärdig utbildning. 

Enligt Tolgfors (2017) står idrottsläraren inför ett ambivalent bedömningsuppdrag.  

 
Å ena sidan hålls de ansvariga för en likvärdig bedömning med avseende på mätbarhet,  
jämförbarhet och rättssäkerhet. Å andra sidan ska elevernas individuella behov och  
förutsättningar tas i beaktande och deras kreativitet stimuleras till förmån för personlig  
utveckling och mångfald (Tolgfors, 2017, s.13). 
 

Liksom Tolgfors (2017) anser Claes Nilholm (2006) att detta skapar ett dilemma för lärarna 

eftersom det finns motsättningar inbyggda i skolans utbildningssystem och att de är svåra att 

lösa. Elevhälsan har här ett huvuduppdrag att uppmärksamma och tillgodose alla elevers be-

hov och förutsättningar så att undervisningen blir tillgänglig och likvärdig för alla elever.   

 

I Förslaget till nytt mål- och uppföljningssystem (SOU 2007:28) framgår att kursplanerna 

behöver vara konkreta så att lärare oavsett var de arbetar i Sverige ska kunna göra liknande 

tolkningar som leder till en likvärdig utbildning. Här påpekas också att ju mer tolkningsbara 

kursplanerna är desto mer ansvar läggs på lärarna som i sin tur kan leda till att eleverna inte 

får en likvärdig utbildning.  

Tomas Englund och Ann Quennerstedt (2008) hänvisar i sin forskning till att utbildningen 

inte kan se likadan ut på grund av på elevers olika behov och förutsättningar samt genom de 

olika extra anpassningar eleverna behöver i undervisningen. Det är således genom extra an-

passningar utbildningen kan göras likvärdig.     

2.3 Inkluderande undervisning 
Ulrika Aspeflo (2017) konstaterar att vuxna måste ta ansvar för relationen till eleverna ef-

tersom det är vuxna som kan förändra den. Hur pedagoger värderar och bemöter elever kan ha 
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positiva eller negativa effekter på eleverna socialt och kunskapsmässigt. En god lärandemiljö 

präglas av en värderingsfri och trygg lärmiljö. Agneta Hult och Anders Olofsson (2011) häv-

dar att skolan behöver synliggöra de normer och värderingar pedagoger har och som av-

speglas i bedömningen av eleverna. Pedagogerna bör därför arbeta för att främja en god för-

domsfri lärande miljö. Enligt Hult & Olofsson (2011) bör pedagoger öka elevers delaktighet 

och fokusera på lärande utifrån elevers förståelse och erfarenheter kopplat till kursmålen för 

att undervisningen ska bli begriplig och intressant för eleverna vilket utgör grunden för en god 

lärmiljö.  Det gör att utformningen av undervisningen kan variera, enligt SOU 2007:28 bero-

ende på hur läraren enskilt planerar och genomför undervisningen eller om undervisningen 

planeras tillsammans med eleverna.  

 

Ingemar Gerrbo (2012) skriver att det finns behov av kunskap och diskussioner kring funkt-

ionsnedsättning för att främja förståelsen bland elever och pedagoger och öka medvetenheten 

kring pedagogiska bekymmer i undervisningen. Enligt Gerrbo (2012) finns det en problematik 

kring begreppet “en skola för alla” eftersom alla elever inte är inkluderade i den ordinarie 

undervisningen. Gerrbo (2012) menar att det ibland kan vara nödvändigt att kategorisera ele-

ver utifrån organisation och arbetssätt för att de elever som är behov av särskilt stöd får det 

särskilda stöd som de enligt Skollagen (SFS 2010:800) har laglig rätt till för att främja elevers 

delaktighet, lärande och utveckling. Hult & Olofsson (2011) är inne på samma spår och be-

skriver att ”en skola för alla” inte tar hänsyn till elevers olika bakgrunder, erfarenheter, kön, 

etnicitet eller elevers bostadssegregation. Nilholm (2006) anser att det krävs en annan peda-

gogik för de “avvikande” eleverna vilket resulterar i att pedagoger behöver kunskap i flera 

olika former av pedagogik för att bemästra den mångfald de möter i undervisningen. Nilholm 

(2006) menar att det finns ett dilemma genom att alla elever ska få ut något av undervisningen 

samtidigt som utbildningen ska möta alla elevers behov och förutsättningar.  

 

2.4 Den specialpedagogiska funktionen  
Som tidigare påpekats anges i (SKOLFS 2014:40) elevhälsans betydelse för en god lärande-

miljö då det gäller extra anpassningar i skolan. I skollagen beskrivs elevhälsans funktion och 

omfattning på följande sätt:  
25 §  För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medi-
cinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara 
förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 
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För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompe-
tens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

 
 
Socialstyrelsen och Skolverket (2014) beskriver att elevhälsan ska arbeta mot att utbildningen 

är tillgänglig och likvärdig för elever som är i behov av särskilt stöd. En funktionsnedsättning 

kan påverka elevens utveckling. Därför behövs strategier och pedagogiska metoder samtidigt 

som lärmiljön behöver studeras så att elever får rätt anpassningar efter sina förutsättningar 

och behov. Enligt Gerrbo (2012) har skolan lagstadgad skyldighet att tillgodose elevers behov 

av särskilt stöd samt att så tidigt som möjligt identifiera elevers skolsvårigheter. Rektor har 

ansvaret att organisera och fördela resurser utifrån behovet som finns. Socialstyrelsen & 

Skolverket (2014) beskriver att det är huvudmannens ansvar att skolan har tillgång till elev-

hälsans yrkeskategorier som finns uppräknade i skollagen (SFS 2010:800, s. 9)  

Elevhälsan behöver samverka med alla i skolan för att utveckla skolans lärmiljöer samt bidra 

med kunskaper kring elevers svårigheter och utarbeta stödinsatser. Elevhälsan har dessutom 

inte bara elevers lärande att hantera i skolan utan behöver ha fokus på hela elevens välbefin-

nande. En elev som mår bra presterar bättre och kan lättare fungera i skolans miljö (Socialsty-

relsen & Skolverket, 2014).     

Enligt Gerrbo (2012) och Socialstyrelsen & Skolverket (2014) är syftet med specialpedago-

giskt stöd är att ligga steget före och förebygga riskfaktorer i undervisningen och samtidigt 

stärka skyddsfaktorerna för att reducera risken att elever inte hamnar i behov av särskilt stöd. 

Socialstyrelsen & Skolverket (2014) beskriver att arbetet också kan beskrivas som ett åtgärd-

ande arbete eftersom pedagoger hanterar och finner lösningar på pedagogiska bekymmer som 

redan har uppstått i undervisningssituationen. På gruppnivå handlar det enligt Gerrbo (2012) 

om att diskutera olikhetens behov för att vidga förståelsen kring pedagogiska bekymmer i 

undervisningen. På individnivå handlar det om att visa en följsamhet till elevernas behov och 

förutsättningar och få eleven delaktig i de pedagogiska lösningarna. Gerrbo (2012) fortsätter 

diskussionen genom att beskriva att det behövs kunskap kring funktionsnedsättningar för att 

öka medvetenheten och främja ett förebyggande arbete. Eva Hjörne och Roger Säljö (2004) 

tillägger, genom sin forskning, att det ofta saknas en analys kring skolproblematiken i den 

sociala och pedagogiska miljön och att det fattas diskussioner kring vilka effekter olika lös-

ningar har. Ahlberg (2013) beskriver i sin undersökning med KORP-projektet, att skolans 

specialpedagogiska perspektiv behöver få genomslag i strukturen i undervisningen och i sko-

lans organisering genom ökat samarbete med specialpedagoger. Det leder till en ökad peda-
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gogisk och social inkludering samt ett reflekterande förhållningssätt bland skolans övriga lä-

rare.    
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3. Tidigare forskning    

Den forskning som presenteras nedan berör främst forskning kring inkluderingsproblematiken 

eftersom det saknas en godtagbar översättning på extra anpassningar på engelska. I de forsk-

ningsbidrag vi lyfter fram i tidigare forskning ges exempel på arbetet med extra anpassningar 

men visar också på problematiken kring arbetet med extra anpassningar i ämnet Idrott och 

hälsa. Forskningsbidragen ger även en inblick i lärares erfarenheter av extra anpassningar som 

följer vårt syfte. En del av forskningen beskriver problematiken kring inkludering och arbetet 

med extra anpassningar som kan kopplas till tillgänglighetsmodellens olika lärmiljöer. De 

lärmiljöer som forskningen lyfter fram finner vi i den sociala och pedagogiska miljön medan 

den fysiska miljön inte verkar ha någon framträdande roll i forskningen. Vi fann också att det 

fanns en del forskning kring hur elever med funktionsnedsättning upplever idrottsämnet. Vi 

fann däremot inte så mycket forskning kring idrottslärares erfarenheter och upplevelser av 

stödinsatser i ämnet Idrott och hälsa. 

 

3.1 Litteratursökning  
När vi har sökt avhandlingar och vetenskapliga artiklar så har vi använt oss av DIVA, ERIC 

och Google Scholar. Vi har framförallt läst abstracts på de artiklar och avhandlingar vi funnit 

för att hitta litteratur som kan kopplas till vårt syfte och frågeställningar. Vid artikelsökning-

ar har vi också använt oss av snöbollsteknik vilket innebär att när vi funnit olika artiklar så 

har det lett oss vidare till nya artiklar. Sökord som vi använt oss av är inclusion in physical 

education, adjustment, special needs, physical education, special educational needs, disabili-

ties and support. Vi har använt begreppen separat och i kombination med varandra som till 

exempel special needs in physical education. När vi började söka artiklar använde vi sökord 

som adjustment, support och special needs in physical education i DIVA och ERIC men fann 

inte så många artiklar som passade in på vårt syfte och frågeställningar. Det fanns också svå-

righeter med att översätta ordet extra anpassningar eftersom det inte finns någon bra översätt-

ning på begreppet. Vi sökte därför inom inkluderingsbegreppet och fann artiklar som passade 

vårt syfte och frågeställningar. De andra sökorden som vi använt oss av fann vi i de artiklar vi 

funnit.  Vi har valt ut de artiklar och avhandlingar som utgått från ett lärarperspektiv i ämnet 

Idrott och hälsa eftersom det är vår utgångspunkt och vårt syfte med examensarbetet. Vi har 

också använt oss av artiklar som både belyser ett lärarperspektiv och elevperspektiv men de 

artiklar som enbart fokuserat på ett elevperspektiv och elevers funktionsnedsättningar har vi 

inte tagit med i det här examensarbetet.  När vi har sökt litteratur på Örebro Universitetsbib-



	

15	
	

liotekets katalog så har vi använt oss av liknande sökord, extra anpassningar i Idrott och hälsa, 

särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa och inkludering i Idrott och hälsa.  

 

3.2 Förebyggande åtgärder och inkluderande undervisning 
Vi har funnit i tre studier att det finns en problematik kring lärares kunskaper och strategier att 

arbeta med inkluderande undervisning i ämnet Idrott och hälsa. Janine Kim Coates (2011) 

studerade huruvida idrottslärare i England är förberedda att undervisa i inkluderande miljöer. 

Lars Kristén (2016) har kartlagt hur barn med funktionsnedsättning och hur lärare i ämnet 

Idrott och hälsa ser på lärande och på inkluderande undervisning. Coates (2011) har genom-

fört en kvantitativ enkätstudie med 107 studenter i Idrott och hälsa på gymnasienivå medan 

Kristén (2016) intervjuat både elever och idrottslärare. Coates (2011) kom fram till att studen-

terna inte upplevde att de blivit förberedda under sin utbildning för att bemöta olika elever i 

en inkluderande miljö. Därför behöver pedagoger få kunskap om hur de ska kunna anpassa 

sin undervisning så att alla kan delta på sina egna villkor i undervisningen. Kristén (2016) 

kom fram till att det saknas kunskaper och kompetenshöjande åtgärder för att arbeta med in-

kluderande undervisning och att lärarprogrammen inte lägger någon större vikt på det området 

och att det finns en avsaknad av fortbildning efter slutförda studier inom detta område. Båda 

forskarna beskriver dock att det finns en positiv attityd och ett engagemang bland lärarna att 

arbeta mot en mer inkluderande undervisning. I en annan studie hämtad från Grekland 2011 

har Doulkeridou, Evaggelinou, Mouratidou, Koidou och Panagiotou (2011) undersökt peda-

gogers attityder gentemot inkludering av elever med funktionsnedsättningar i ämnet Idrott och 

hälsa. I enkätstudien deltog 410 idrottslärare varav 200 män och 210 kvinnor. I motsats till 

Kristén (2016) kom Doulkeridou m.fl. (2011) fram till att pedagogerna upplevde att de hade 

kompetens och var förberedda i undervisningssituationen att bemöta elever med funktions-

nedsättningar i ämnet Idrott och hälsa. Däremot fanns det negativa tankar kring inkludering 

utifrån tidsaspekten eftersom lektionsplaneringar och andra förberedelser inför idrottslektion-

en är svåra att hinna med för lärare. 

  

3.3 Den pedagogiska miljön 
Vi fann i tre studier kring inkludering och extra anpassningar i idrottsämnets praktiska del. Ant-

hony John Maher (2016) har intervjuat 24 lärare i ämnet Idrott och hälsa och har ställt sig frå-

gorna hur inkludering kan definieras, hur en inkluderande idrottslektion kan organiseras, hur in-

kluderande Idrott och hälsa ses som ämne och vilka de största utmaningarna är för en inklude-
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rande undervisning i ämnet Idrott och hälsa. I den andra studien har David Haycock & Andy 

Smith (2011) undersökt hur väl idrottslärare uppnått den brittiska regeringens tre integrationspo-

litiska mål som formulerades år 2000. Den första principen är att fastställa rimliga utmaningar, 

den andra principen är att kunna svara på elevers lärandebehov och den tredje principen att över-

brygga hinder för inlärning och bedömning för enskilda elever och i grupper av elever. Haycock 

och Smith (2011) har intervjuat tolv idrottslärare, fem män och sju kvinnor från gymnasiet i 

nordvästra England. Peter Åström (2013) har studerat villkoren för idrottslärare att bedriva in-

kluderande undervisning från år 4-6 genom intervjuer och observationer. Åström (2013) utgår i 

avhandlingen från två perspektiv för inkluderande undervisning. Ett kategoriskt perspektiv där 

problematiken ligger hos eleven och ett relationellt perspektiv där problematiken i huvudsak 

finns i interaktionen mellan eleven och dess omgivning (se även Nilholm, 2007).  Maher (2016) 

liksom Haycock och Smith (2011) kom gemensamt fram till att de praktiska inslagen i ämnet, 

som bygger på aktiviteter man ska utföra tillsammans, är svåra att inkludera alla elever i. Det 

gäller framför allt aktiviteter som lagspel och bollsporter av olika slag. Maher (2016) menar att 

inkluderande undervisning innebär att pedagogen planerar i förväg efter elevernas individuella 

behov och förutsättningar samtidigt som det inte påverkar utvecklingen för resten av eleverna i 

klassen. Det handlar om att skräddarsy aktiviteter som passar det enskilda behovet och ge det 

stöd varje elev behöver. Maher (2016), Haycock och Smith (2011) ger exempel på extra anpass-

ningar som till exempel färdighetsaktiviteter inom vissa moment, en-till-en undervisning eller i 

smågrupper som inkluderande åtgärder. Det extra stödet i form av personalresurser gav idrottslä-

rarna en möjlighet att möta upp behoven samtidigt som de kunde gå vidare med undervisningen 

med de andra eleverna. Åström (2013) anser att lärarna i Idrott och hälsa i hög utsträckning har 

ambitioner att så långt som möjligt bedriva inkluderande undervisning och tillägger att sam-

arbetsövningar, strategiska grupperingar och att låta eleverna vara med och bestämma aktiviteter, 

är anpassningar som genomförs i undervisningen. Lärarna anpassar också spelregler och ger ele-

verna fler valmöjligheter under idrottslektionen.  Ytterligare en aspekt som Maher (2016) för 

fram i sin studie är att idrottslektionen behöver vara bättre strukturerad för att arbeta inklude-

rande.  

 

Två svenska studier av Björn Tolgfors (2017) och Marie Öhman (2007) berör just strukturering-

en och styrningen av olika förhållanden i undervisningen. Tolgfors (2017) har genom intervjuer 

med gymnasielärare och elever samt observationer av idrottslektioner, undersökt hur bedömning 

för lärande tar sig uttryck i ämnet Idrott och hälsa. Tolgfors (2017) ställde sig frågan hur de fem 

nyckelstrategierna kommer till uttryck i lärares och elevers framställningar av bedömning för 
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lärande (BFL). Hur och i vilken riktning styrning sker genom BFL och vilka didaktiska relationer 

som etableras mellan lärare, elever och ämnesinnehåll under olika styrningsförhållanden. Han 

kommer fram till att BFL ger eleverna möjlighet att ta eget ansvar att själva välja olika tränings-

former i ämnet. Att arbeta med bedömning för lärande innebär att undervisningen anpassas efter 

elevernas förutsättningar och att eleverna själva får kunskap om vad bedömning innebär, vilket 

resulterar i att eleverna själva kan bedöma sig själva. I förhållandet till extra anpassningar kan 

BFL synliggöra var eleven befinner sig, vart de är på väg och hur de kan arbeta för att nå upp till 

kunskapskraven. BFL bidrar också till att det skapas en tydlig struktur och en röd tråd mellan 

mål, innehåll och bedömning i ämnet Idrott och hälsa, vilket enligt Tolgfors (2017) kan under-

lätta för elevernas förståelse och motivation för ämnet. Tolgfors (2017) sista forskningsfråga 

kring vilka styrningsförhållanden som sker under idrottslektionen har även Marie Öhman (2007) 

studerat genom videoanalyser av idrottslektioner från år två till 9. Öhman (2007) analyserade 

även vad som kommuniceras och vad som inte kommuniceras på idrottslektionerna, hur elever 

och lärares kroppsspråk tolkades samt hur önskvärda eller icke önskvärda handlingar 

i idrottshallen behandlades av lärare och elever. Öhman (2007) kom fram till att det ligger en 

förväntan på att eleverna ska utföra vissa moment på ett specifikt sätt i idrottsämnet och att det 

sker i linje med den diskurs som råder i idrottshallen mellan lärare och elever. De styrningsför-

hållanden som Tolgfors (2017) och Öhman (2007) belyser, kan enligt Peter Åström (2013) få 

negativa effekter för vissa elever genom de normativa förväntningar som ställs på eleverna.  Den 

allmänna hållningen är att genom ett mångsidigt förhållningssätt strukturera upp innehållet i äm-

net med hjälp av korta enheter, främst i bollspel kan vara kontraproduktivt för vissa elever och 

speciellt elever som börjar på lägre kunskapsnivåer inom dessa områden. Detta fragmentariska 

tillvägagångssätt att bedriva undervisning på, leder ofta, enligt Åström (2013) till att målen inte 

blir synliga och bidrar till att elever, som saknar praktiska grundförutsättningar, därmed riskerar 

att förlora intresset för undervisningen. Åström (2013) framhåller också att eleverna har mycket 

små möjligheter att påverka innehåll och form i idrottsämnet och att de även har svårt att förstå 

ämnets innehåll och mål.   

 

3.4 Den sociala miljön 
Haycock och Smith (2011) kom fram till i sin studie att sociala aspekter och gruppdynamik ses 

som en svårighet för inkludering. Karin Bertills, Mats Granlund, Örjan Dahlström & Lilly Au-

gustine (2018) har studerat relationen mellan idrottsundervisningen och elevers förmåga att delta 

utifrån sina egna förutsättningar samt hur klimatet i undervisningssituationen framstår. I studien 

ingick 439 elever från 23 olika skolor samt 26 observationer av idrottsundervisning från år sju. 
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Resultatet visar att en gynnsam social miljö och pedagogers stöd ger en positiv inverkan på ele-

verna och ger dem större förutsättningar att delta i undervisningen. I förhållande till det beskriver 

Åström (2013) i sin studie att de lågmotiverade eleverna har svårigheter i relationen med sin lä-

rare och upplevde ofta läraren som otrevlig, okänslig och att de tvingade på dem orealistiska mål. 

Dahlström och Augustine (2018) anser att gruppens sammansättning och hur den sociala under-

visningsmiljön är påverkar hur elever uppfattar undervisningen och i vilken utsträckning de del-

tar i undervisningen. Lärare behöver inte bara kommunicera vad eleverna ska utföra för olika 

moment i undervisningssituationen utan också synliggöra de anpassningar som är anpassade till 

de elever de möter i ämnet.  Lärandet och motivationen till ämnet är starkt relaterat till elevens 

egen uppfattning om sin egen kompetens anser Åström (2013). Han menar också att det finns en 

speciell problematik hos flickor på grund av idrottsämnets normativa förväntningar tillsammans 

med svårigheter i relationen till idrottsläraren. Det framkallar starka ångestkänslor som i sin tur 

får negativa konsekvenser för motivation och inlärning i idrottsämnet (Åström, 2013). Maher 

(2016) anser att bättre strukturerade lektioner skapar trygghet för elever och att ombyte någon 

annanstans främjar närvaron på idrottslektionerna. Bertills, Granlund, Dahlström och Augustine 

(2018) framhåller att idrottslärare behöver stöd i att förvandla kursplaner till lärande för elever 

som är i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa.  

 

3.5 Sammanfattning av forskningsläget 
I den tidigare forskningen som vi har tagit del av så finns det ingen undersökning som liknar 

vår studie kring extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa.  De studier som ligger närmast 

vår undersökning är de studier som förknippas med inkludering i ämnet Idrott och hälsa. Coa-

tes (2011) och Kristén (2016) studier handlar främst om hur elever kan inkluderas eller inte 

inkluderas i undervisningen i Idrott och hälsa. Maher (2016), Haycock och Smith (2011) samt 

Åström (2013) ger exempel på extra anpassningar som till exempel färdighetsaktiviteter inom 

vissa moment, en-till-en undervisning eller i smågrupper är inkluderande åtgärder. Det extra 

stödet i form av personalresurser gav idrottslärarna en möjlighet att möta upp behoven samti-

digt som de kunde gå vidare med undervisningen med de andra eleverna. Dessa undersök-

ningar ger oss ett viktigt underlag att jämföra vårt resultat med och utifrån vår teoretiska ram 

om att extra anpassningar leder till en tillgänglig, likvärdig och inkluderande undervisning. 

Forskningsresultaten visar att det finns erfarenheter kring extra anpassningar i ämnet Idrott 

och hälsa och upplevelser genom lärarnas ambition att arbeta med inkluderande undervisning 

i ämnet Idrott och hälsa. Tolgfors (2017) beskriver bedömning för lärande som innebär att 

undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar där eleverna själva får kunskap om 
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vad bedömning innebär, vilket resulterar i att eleverna kan bedöma sig själva. I förhållandet 

till extra anpassningar kan BFL förknippas med vår teoretiska ram genom att undervisningen 

anpassas efter elevernas förutsättningar och genom att synliggöra var eleven befinner sig, var 

de är på väg och hur de kan arbeta för att nå upp till de kunskapskrav som minst skall uppnås. 

BFL bidrar också till att skapa struktur i undervisningen som en röd tråd mellan mål, innehåll 

och bedömning i ämnet Idrott och hälsa vilket enligt Tolgfors (2017) leder till en ökad förstå-

else och motivation för ämnet. De styrningsförhållanden som Tolgfors (2017) och Öhman 

(2007) undersökt visar att det finns en norm och förväntan på att eleverna ska utföra vissa 

moment på ett specifikt sätt. Åström (2013) menar att de normer som finns också kan leda till 

negativa konsekvenser framför allt för de elever som upplever att de inte kan lika mycket som 

sina kamrater i ett ämne. Det ger oss en viktig kunskap kring de sociala aspekter och normer 

som kan råda i idrottshallarna. Därför behöver det också finnas en social acceptans i idrotts-

hallarna för att möta upp den oro som framför allt flickor upplever i ämnet enligt Åström 

(2013). Bertills, m.fl. (2018), Dolulkeridou, m.fl. (2011), Haycock och Smith (2011) belyser 

vikten av sociala aspekter som hur gruppdynamik påverkar möjligheten att inkludera elever 

med olika former av funktionsnedsättningar i ämnet Idrott och hälsa. Haycock & Smith 

(2011) och Åhström (2013) har studerat lågmotiverade elevers syn på ämnet Idrott och hälsa. 

De har undersökt vilka faktorer som påverkar dessa elever till att inte vilja delta i idrottsun-

dervisningen. Faktorer som att ha en dålig relation till sin lärare i idrottsämnet samt att ha en 

dålig relation till sina klasskamrater visade sig här vara de största orsakerna till att elever 

gärna inte deltog i idrottsundervisningen. Maher (2016) tillägger att om elever får byta om på 

annat ställe än i det ordinarie omklädningsrummet så främjas närvaron på idrottslektionerna.  

Kristén (2016) och Coates (2011) beskriver också att pedagoger ofta har dåliga kunskaper att 

arbeta inkluderande i ämnet Idrott och hälsa men att det finns en positiv attityd att arbeta med 

inkluderande undervisning. I motsats till dessa studier så kom Doulkeridou m.fl. (2011) istäl-

let fram till att lärare har en negativ syn på inkludering eftersom de anser att de inte hinner 

med att planera och förbereda sig i den utsträckning de önskar. Bertills m.fl. (2018) menar 

vidare att idrottslärare behöver stöd i att förvandla kursplaner till lärande för elever som är i 

behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa. Den delen av forskningen bidrar till att vi kan 

jämföra vårt resultat med arbetet extra anpassningar och vilka erfarenheter och upplevelser 

lärare har med att arbeta mot en tillgänglig, likvärdig och inkluderande undervisning i ämnet 

Idrott och hälsa. Den kunskap som vi saknar är lärares erfarenheter och upplevelser av extra 

anpassningar i ämnet Idrott och hälsa på skolans olika nivåer, organisationsnivå, gruppnivå 

och individnivå samt i undervisningens olika lärmiljöer, den pedagogiska, den sociala och den 
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fysiska miljön. Vi blev också intresserade av vilket samarbete idrottslärare har med elevhäl-

san för att arbeta förebyggande med extra anpassningar. 
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4. Teoretiskt ramverk 

För att förstå extra anpassningar genom en likvärdig, tillgänglig och inkluderande undervis-

ning så blir beaktandet av undervisningens olika lärmiljöer en viktig del eftersom dessa mil-

jöer samspelar och påverkar varandra och som i sin tur kan påverka elevernas lärande, prestat-

ion och motivation till ämnet Idrott och hälsa.  Vi kommer därför att använda oss av Tillgäng-

lighetsmodellen som utgår från tre delar: social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö.  

Den pedagogiska miljön innefattas av vilka metoder, strategier och stödinsatser såsom extra 

anpassningar som läraren använder sig av i sin undervisning för att främja lärandet. Den soci-

ala miljön beskriver gruppdynamiken och vilka strategier lärare använder för att skapa en 

öppen och accepterande atmosfär i gruppen. Den fysiska miljön inrymmer hur miljön är an-

passad utifrån de behov som finns. Det kan gälla möblering, ljud eller ljus i rummet för att 

skapa en lugn lärandemiljö. De tre enheterna bildar en helhet som skapar förutsättningar för 

lärande för elever samtidigt som de kan inverka på varandra vilket påverkar elevernas lärande 

i undervisningssituationen (Skolverket, 2014).  

Lisa Asp-Onsjö (2006) använder begreppen rumslig, social och didaktisk inkludering men 

problematiserar huruvida man kan koppla ihop begreppen med inkludering. Den rumsliga 

miljön beskriver i vilken utsträckning elever deltar i aktiviteter tillsammans med andra elever, 

den sociala miljön beskriver på vilket sätt eleven deltar och kommunicerar med andra i det 

sociala sammanhang som eleven deltar i och den didaktiska miljön skildrar vilka anpassningar 

och förutsättningar som eleven har för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Asp-Onsjö 

(2006) utgår från hur mötet är mellan individ och miljö och beskriver att begreppen både kan 

inkludera och exkludera beroende på vad eleven själv upplever sin egen situation.  Aspeflo 

(2017) och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2019) beskriver miljöerna på liknande sätt 

men använder termerna pedagogisk, social och fysisk miljö. När de använder termerna så dis-

kuterar de elevers möjlighet till inkludering och tillgänglighet. De tre miljöerna kan inte sär-

skiljas från varandra. En elev kan exempelvis vara i samma lokaler som andra elever och ha 

en social tillvaro i gruppen men har inte de extra anpassningarna för att tillgodogöra sig inne-

hållet i undervisningen eller att eleven har de extra anpassningarna som eleven är i behov av 

och deltar tillsammans med andra elever i lokalen men upplever en stor otrygghet i gruppen 

vilket i sin tur påverkar lärandet. I praktiken skulle det kunna innebära att om en elev som 

egentligen är i behov av korta och individuella instruktioner eller checklistor för att få en för-
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ståelse för vilka aktiviteter som skall utövas och i vilken ordning det ska ske kommer att få 

svårigheter i undervisningen om de extra anpassningarna uteblir. Det kan handla om att elever 

upplever ämnet Idrott och hälsa som en utsatt situation och behöver känna trygghet med de 

elever som de ska samarbeta med. En elev som känner stress och oro får svårt att ta till sig 

kunskapsinnehållet i undervisningen eftersom elevens fokus är någon annanstans. En extra 

anpassning kan då vara att para ihop den enskilda eleven med någon som hen känner trygghet 

med. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019) och Aspeflo (2017) ger de olika 

lärmiljöerna i modellen förutsättningar för elever att utvecklas så långt som möjligt mot ut-

bildningens mål. Alla miljöer är viktiga främjar en tillgänglig, likvärdig och inkluderande 

undervisning för alla elever. Därför är det viktigt var de extra anpassningarna genomförs och 

att de tre lärmiljöerna finns med i lärares tankar när de anpassar undervisningen eftersom de 

inverkar och påverkar varandra.  

En annan aspekt som också är viktig utifrån vår teoretiska ram är i vilken nivå de extra an-

passningarna genomförs, det vill säga organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Skolans 

tre nivåer inverkar och påverkar varandra precis som lärmiljöerna samspelar med varandra. 

Ett exempel kan vara att elever kommer till idrottslektionen med helt skilda förutsättningar 

och erfarenheter vilket innebär att alla elever inte kan utföra samma moment på samma sätt. 

Här behöver läraren anpassa undervisningen och erbjuda flera alternativ på individnivå och på 

gruppnivå för att göra undervisningen tillgänglig för alla elever. Ett exempel på det kan vara 

att nivåanpassa grupperna eller erbjuda andra alternativ.  

Vår tanke med tillgänglighetsmodellen utifrån begreppen ledning och stimulans, extra an-

passningar, tillgänglighet, likvärdighet och inkludering är följande: med begreppet ledning 

och stimulans som innebär att eleverna skall få den stimulans som eleven behöver för att 

kunna utvecklas så lång som möjligt mot utbildningens mål. De elever som har svårt att nå 

kunskapsmålen skall ges extra anpassningar för att motverka funktionsnedsättningens konse-

kvenser (SFS 2010:800, 2 §). Syftet med extra anpassningar är att göra undervisningen mer 

tillgänglig för alla elever. Om de extra anpassningarna genomförs i de olika lärmiljöer som 

eleven är i behov av så skapas förutsättningar för lärande, men också en likvärdig och inklu-

derande lärmiljö eftersom eleverna då ges bättre grundförutsättningar och möjligheter att 

kunna delta och tillgodogöra sig innehållet i undervisningen som andra elever (Skolverket, 

2014).    
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Figur 1: En illustration av tillgänglighetsmodellen, inspirerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019).  
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5. Metod 
I denna studie har vi valt semistrukturerade kvalitativa intervjuer som grund för insamlingen 

av vår empiri. Kvalitativa forskningsmetoder syftar till att skildra, tolka, förstå fenomen, erfa-

renheter eller upplevelser så noga som möjligt (Fejes & Thornberg, 2014). I denna studie har 

vi valt forskningsintervju som insamlingsmetod av data och som analysmetod har vi valt kva-

litativ innehållsanalys för att försöka förstå och tolka hur lärare i Idrott och hälsa ser på extra 

anpassningar i ämnet.  

 

5.1 Kvalitativ metodansats 

Dataanalys i kvalitativ i forskning definieras av Andreas Fejes & Robert Thornberg (2015) 

som den process där forskaren systematiskt undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att 

i slutändan komma fram till ett resultat. I en sådan analys arbetar forskaren aktivt med sina 

data, organiserar dem, bryter ner dem i hanterbara enheter, kodar dem, gör synteser av dem 

och söker efter mönster. Fejes & Thornberg (2015) påpekar att utmaningen i kvalitativ analys 

är att skapa mening ur en massiv mängd data och att skilja på betydelsefulla och triviala data 

samt identifiera betydelsefulla mönster. Enligt Fejes & Thornberg (2015) finns dock inte 

några absoluta regler för detta förfarande förutom att använda sitt omdöme och intellekt för 

att på ett rättvisande sätt representera och kommunicera vad datainsamlingen visar utifrån 

syftet med studien. Vi har strävat efter att följa ett induktivt förhållningssätt i studien vilket 

enligt Fejes & Thornberg (2015) bygger på metodiska observationer av verkligheten vilken 

bildar en empiri som leder till tolkningar och slutsatser. Slutsatsen skall dock inte ses som 

sanningen utan betraktas vara mer eller mindre sannolik. Även Johan Alvehus (2013) påpekar 

att ett induktivt förhållningssätt bygger på att utgå utifrån respondenternas utsagor innan 

några teorier kring resultaten skapas. Vi strävar således efter att låta vår empiri “tala” för att 

sedan söka skapa distinkta kategorier utifrån mängden variationer som hittas i vårt material 

och vilka egenskaper som är mest framträdande i detta. Något som dock motsäger vår ambit-

ion att inta ett induktivt förhållningssätt i vår studie är dock att vi bygger vår analys på olika 

teoretiska modeller vilket möjligtvis gör vår studie mer abduktiv än induktiv där vår empiri 

utvecklar vår teori och vice versa. Enligt Fejes & Thornberg (2015) innebär detta att forskaren 

rör sig mellan teori och empiri i forskningsprocessen för att utveckla nya teorier. Denna studie 

utgår sålunda från intervju respondenternas utsagor men tolkas från vårt perspektiv genom 

tillgänglighetsmodellen.    
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5.2 Semistrukturerade Intervjuer  
	
Forskningsintervjuer innebär enligt Martyn Denscombe (2018) en metod som bygger sina 

data på vad människor säger och vad de har åsikter och erfarenheter av. Vi har valt semistruk-

turerade forskningsintervjuer som metod på grund av att vi vill belysa idrottslärares erfaren-

heter, uppfattningar och åsikter kring extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa samt att få 

möjlighet att kunna följa upp dessa och gå in på djupet med uppföljningsfrågor. Pål Repstad 

(2007) belyser att semistrukturerade intervjuer som metod ger en flexibilitet med följdfrågor 

som kan anpassas efter situationen men att intervjufrågorna behöver vara detsamma. Den se-

mistrukturerade intervjun utgår sålunda från ett antal förberedda frågor som ställs till alla in-

tervjurespondenter som sedan följs upp av följdfrågor utefter respondenternas svar. Det gör 

att den semistrukturerade intervjun flexibel för att kunna få in så mycket utsagor som möjligt 

från respondenterna men ger ändå möjlighet till jämförelse mellan de olika respondenternas 

syn på samma frågor. Genom att ha några större frågeområden med öppna frågor istället för 

många detaljerade frågor är målsättningen att låta samtalet flyta mer naturligt och låta respon-

denten själv så långt som möjligt få styra sin berättelse. Syftet med intervjuerna var således att 

respondenterna själva skulle få berätta om deras föreställningar om och erfarenheter utifrån 

extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa för att kunna skapa en så bra bild som möjligt uti-

från lärarnas syn på sin verklighet (Repstad, 2007). Vår intervju utgår från våra fyra huvud-

frågor som bygger på vårt syfte och frågeställningar i examinationsarbetet med stöd av en 

intervjuguide (se bilaga 3). På så sätt kunde vi på ett lättare och mer strukturerat sätt ställa 

frågor som gav oss svar utifrån vårt syfte och våra frågeställningar i denna studie. Beroende 

på svaren i intervjun ställdes även följdfrågor utöver frågorna i intervjuguiden. Vår intervju-

guide (se bilaga 2) bygger på öppna frågor så att respondenterna ska få möjlighet att diskutera 

frågorna utifrån sina egna uppfattningar, åsikter och erfarenheter av extra anpassningar. Frå-

gorna har inte varit av sådan art att de skall redovisa undervisningens olika lärmiljöer utan 

utifrån respondenternas utsagor så har vi kunnat studera vilka lärmiljöer de anser är viktiga 

samt få kunskap om hur de ser på tillgänglighet, likvärdighet och inkluderande undervisning i 

ämnet Idrott och hälsa och vilka utmaningar respektive möjligheter de upplever med arbetet 

med extra anpassningar i ämnet. Detta gav informanten möjlighet att fritt berätta och utveckla 

sina tankar och idéer samt att vi som forskare kunde vara mer flexibla i intervjusituationen 

och lyssna in och följa informanternas synpunkter.  
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5.3 Urval 
Vårt urval utgick ifrån åtta lärare som undervisade i ämnet Idrott och hälsa där fyra lärare 

undervisade i grundskolans senare år och fyra lärare undervisade på gymnasienivå. Alla lärare 

i studien var legitimerade lärare och hade alla erfarenheter med att arbeta med elever som har 

svårigheter att nå upp till kursmålen i ämnet Idrott och hälsa. Dessa lärare arbetade på fem 

olika skolor i en stad i Mellansverige och alla skolor var centralt belägna i staden. Vi hand-

plockade lärarna genom våra kontakter med skolledare och andra lärarkollegor utifrån att vi 

eftersträvade att skapa en så stor spridning som möjligt i form av kön, erfarenhet samt yttre 

förutsättningar för att bedriva sin undervisning i ämnet Idrott och hälsa, exempelvis olika ty-

per av elevgrupper, tillgång till idrottshallar, med mera. Fem manliga och tre kvinnliga lärare 

i Idrott och hälsa deltog i studien. Dessa var mellan 30 till 65 år gamla och hade arbetat mel-

lan 5 till 35 år som lärare. Lärarna kom från olika skolor men var verksamma inom samma 

kommun. Vi har strategiskt använt oss av både kommunala och fristående skolor. Studien 

bygger som helhet på fem skolor varav två kommunala gymnasieskolor, en fristående gymna-

sieskola samt en kommunal grundskola och en fristående grundskola. Samtliga grundskolor är 

sju till nio skolor. Respondenterna bestod av två kvinnliga lärare på grundskolenivå och en 

kvinnlig lärare som undervisade på gymnasienivå. Av de fem manliga respondenterna arbe-

tade två på grundskolans senare år medan två undervisade på gymnasienivå. Av gymnasielä-

rarna arbetade en lärare främst med teoretiska program medan två främst arbetade med yrkes-

program och en lärares huvudsakliga arbete vara att undervisa nyanlända elever i ämnet Idrott 

och hälsa.     

5.4 Genomförande     

Ett informationsbrev skickades till rektorer och lärare i ämnet Idrott och hälsa vid ett antal 

skolor. Kontaktuppgifterna hittade vi på respektive skolas hemsidor. De enskilda intervjuerna 

planerades en till två veckor i förväg där tid, plats och studiens bakgrund, syfte och upplägg 

presenterades för lärare och rektorer. I samband med intervjun frågade vi även muntligt om 

tillstånd att få spela in intervjun med motiveringen att inspelningen kommer att behandlas 

konfidentiellt och att deras identitet kommer anonymiseras och att dessa inspelningar endast 

kommer att hanteras av skribenterna till denna studie. Informanterna informerades samtidigt 

att genom att de godkänt att delta i studien så samtycker de också till att deras svar kan 

komma att användas som forskningsdata och som dokumenterat material i undersökningen 

och fick även skriva på ett samtycke kring detta i samband med intervjun. De informerades 

även om att de vid förfrågan skulle få tillgång till sina utsagor och att de när som helst under 
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studien kunde avbryta och begära sina utsagor raderade. Platsen för intervjuerna valdes med 

omsorg för att minimera yttre påverkan såsom störande ljud och att platsen skulle upplevas 

som lugn och avslappnad. Intervjuerna skedde i grupprum och arbetsrum på respektive skola. 

Varje intervju pågick i genomsnitt mellan 20-25 minuter och spelades in med diktafon och 

transkriberades därefter ordagrant av oss utifrån diktafon inspelningarna. Vid transkriberingen 

sammanförde vi våra anteckningar och kommentarer kring intervjusituationen såsom gester 

och uttryck när intervjufrågorna ställdes som kan spela en roll i analysen av materialet. 

5.5 Analysförfarande  

För att skapa struktur i vårt analysarbete när det kommer till att tydliggöra vad lärare upplever 

vara extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa och hur de använder dessa i sin undervisning 

har vi använt oss av tillgänglighetsmodellen när vi har kategoriserat vårt material. Vi har ka-

tegoriserat materialet utifrån skolans tre nivåer och utifrån de tre lärmiljöer som beskrivits i 

den teoretiska ramen. När vi studerat vår empiri så har vi funnit teman och kategorier som vi 

sedan har kopplats till skolans nivåer och lärmiljöer. Vi har också använt tillgänglighetsmo-

dellen och skolans tre nivåer som teoretisk ram eftersom vi anser att de extra anpassningarna 

behöver synliggöras i skolans nivåer och lärmiljöer och är viktiga för att göra undervisningen 

tillgänglig, likvärdig och inkluderande där alla elever kan delta efter sina egna behov och för-

utsättningar.   

 

Kvale och Brinkmann (2015) belyser att analys av kvalitativa intervjuer inte är något som 

sker i slutet av forskningsprocessen utan pågår kontinuerligt under hela studien. Vår analys 

sker sålunda likväl under samtalet där vi som forskare tar emot, försöker förstå och reagerar 

på den information den intervjuade lämnar. Analysen pågår också i samband med transkript-

ionen och bearbetningen av det som framkommit under intervjuerna. Våra transkriptioner 

fryser och fixerar samtidigt det muntliga samtalet till skriven text (Kvale, 2015). 

Våra transkriberade intervjuer lästes först igenom i sin helhet för att vi skulle kunna skapa oss 

en överblick av vårt empiriska material. Därefter började vi koda och sätta etikett på små me-

ningsbärande enheter i vårt material det vill säga några rader eller ett stycke som är av intresse 

utifrån våra forskningsfrågor. Vår analysprocess bygger på Fejes & Thornbergs (2015) kvali-

tativa analysmetod. Detta innebär att vi arbetat med substantiv kodning vilket innebär att vi 

letat koder i form av meningar och citat i vårt material det vill säga färdiga ord och uttryck 

som kunde användas som organiserande kategorier. På substantiv kodning följde vi sedan upp 
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med öppen kodning, vilket innebär att vi sökt hitta betydelsebärande element i vårt material 

varifrån vi skapat kluster och kategoriseringar som vi genom selektiv kodning försökt senan 

sökt bryta ner till särskilt betydelsebärande kärnkoder i vår resultatredovisning. Konkret ut-

tryckt utgick vi sålunda från tillgänglighetsmodellen där vi sorterade respondenternas utsagor 

kring skolans tre nivåer, organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Ur dessa kluster av 

nivåer kategoriserade vi sedan ner utsagorna efter pedagogisk, social och fysisk miljö där vi 

sedan bröt ut särskilt betydelsefulla citat för att exemplifiera vår empiri och ge oss svar på 

våra forskningsfrågor. Vissa utsagor som vi ansåg var av vikt utifrån våra frågeställningar 

passade dock inte in i tillgänglighetsmodellen utan kategoriserades under möjligheter, utman-

ningar/hinder, utveckling av extra anpassningar i Idrott och hälsa samt elevhälsans roll i äm-

net. Frågor som vi ställt oss när vi analyserat citaten utifrån Feijes & Thornberg (2015) är: 

Vad är det som sägs?: Vad säger dessa data om vad som undersöks utifrån våra frågeställ-

ningar? Vad är deltagarnas ”main concern”?  

5.6 Forskningsetiska överväganden 
Studiens genomförande följer de etiska aspekterna utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2017). I inledningsskedet fick rektor och berörda pedagoger i Idrott och hälsa ett 

informationsbrev där de tillfrågade respondenterna fick information om studiens syfte och vad 

studien skulle användas till. I inledningsskedet fick respondenterna förfrågan om tillåtelse att 

spela in intervjun med motiveringen att vi på ett lättare sätt skulle kunna fokusera på deras 

utsagor och att vi i intervjusituationen kunde gå miste om viktig information om vi inte fick 

möjlighet att spela in samtalet. Respondenterna informerades dessutom att inspelningen 

kommer att behandlas konfidentiellt och att deras identitet och arbetsplats kommer att ano-

nymiseras och enbart kommer att vara synliga för oss som författare av uppsatsen. Vi upp-

lyste också respondenterna att det bara är vi som forskare som kommer att lyssna på intervju-

erna och att inspelningen kommer att raderas efter att studien har avslutats. Vi underrättade 

dem att de när som helst fick välja att avbryta intervjustudien om de upplevde att de inte 

längre ville delta i studien och deras information skulle då kunna raderas. Våra intervjure-

spondenter fick även skriva på två kopior av en samtyckesblankett (Bilaga 4) där de själva 

fick behålla en kopia medan vi behöll en kopia som vi sedan förvarade i ett låst skåp i hem-

met. Intervjuerna spelades in på våra privata diktafoner på MP3 spelare som ej hade någon 

kontakt med några molntjänster eller liknande. Dessa förvarades sedan i ett låst skåp i hem-

met och kommer att raderas när vår uppsats är godkänd.   

Vi informerade även våra intervjurespondenter om:  
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- vilka personuppgifter vi ville samla in  

- vad personuppgifterna skulle användas till  

- av vem/vilka personuppgifterna skulle användas  

- hur länge personuppgifterna skulle användas och  

- att det alltid finns möjlighet att begära att få se den insamlade informationen och att få den 

raderad 

 

5.7 Studiens reliabilitet och validitet 
Bergström & Boréus (2000) beskriver problematiken kring validitet och reliabilitet och häv-

dar att om en forskare ökar medvetenheten om sin egen förförståelse och uppmärksammar 

den sociala kontext i vilken studien äger rum ökar detta möjligheten till god validitet i studien. 

Reliabilitetsaspekten i studien handlar mer enligt Bergström & Boréus (2000) om strävanden 

efter tydlighet, noggrannhet och att inför sitt källmaterial inta ett kritiskt förhållningssätt.  

En av oss författare arbetar som lärare i Idrott och hälsa och har arbetat flera år på gymnasie-

nivå och den andra författaren arbetar som specialpedagog på grundskolan. Det gör att vi är 

väl bekanta i ämnet och vet hur idrottsämnet fungerar på våra respektive skolor. Det resulte-

rar också i att vi kunde formulera specifika frågor för att ge oss svar utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Det hjälpte oss också i analysförfarandet på grund av vår förförståelse i äm-

net men det gällde också att vara väl medvetna om att revidera sina förutfattade meningar och 

distansera sig i förhållande till intervjuutsagorna.  

 

Reliabilitet syftar enligt Denscombe (2018) till huruvida studiens datainsamling har genom-

förts på ett noggrant sätt för att kunna påvisa och dra slutsatser utifrån det resultat man fått. 

Frågor som, om någon annan forskare genomför undersökningen utifrån liknande premisser, 

frågeställningar, urval, metoder och vid en annan tidpunkt, få ett likartat resultat och dra lik-

nande slutsatser som vi har gjort. Vi har försökt anta ett induktivt förhållningssätt till våra 

data vilket innebär att vi gått in i studien utan några förutfattade meningar och utgår ifrån re-

spondenternas utsagor. Att använda intervjuer som kvalitativ metodansats ger en djupgående 

och detaljerad information samtidigt som det kan finnas en osäkerhet kring respondenternas 

svar eftersom forskaren inte kan vara säker på om svaren är tillrättalagda eller om responden-

ten säger det som forskaren vill höra. En annan osäkerhet är att urvalet ofta är i en liten skala 

som gör det svårare att generalisera och överföra resultatet till andra liknande studier. Ett ex-

empel på detta är vilken erfarenhet lärarna i undersökningen haft av olika former av elevgrup-
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per i hur de resonerar kring anpassningar i ämnet. Validitet syftar, enligt Denscombe (2018), 

om studien verkligen undersöker det som är tänkt. Inom kvalitativ forskning ligger tonvikten i 

om forskningsfrågorna är relevanta och kan besvara studiens syfte. För att minska den risken 

så kan forskaren enligt Denscombe (2018) genomföra en pilotstudie. Vi genomförde vår pi-

lotstudie under hösten 2018 och prövade våra forskningsfrågor för att kunna utläsa om frå-

gorna verkligen besvarade vårt syfte. Vår undersökning bygger på åtta intervjuer från fem 

olika skolor från grundskolans senare år och gymnasiet vilket gör att studien inte kan ses som 

generaliserbar utifrån ett större perspektiv utan bara ge en fingervisning utifrån de frågor vi 

ställt. Vår ambition med studien var att vara noggranna med att vi hade stöd i intervjusituat-

ionen med en intervjuguide för att säkerställa att vi fick svar på de frågor som vi ville ha svar 

på. Vi var även noga med att transkriberingen, kategoriseringen, bearbetningen och analysen 

hade hög prioritet i vårt arbete.  
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6. Resultat 
Vi har valt att presentera vårt resultat efter vår teoretiska ram som innefattas av skolans tre 

nivåer, organisationsnivå, gruppnivå och individnivå och utifrån tillgänglighetsmodellens tre 

lärmiljöer, den pedagogiska, den sociala och den fysiska miljön. Vi redogör för en nivå i taget 

och sammanför vilka lärmiljöer som varit representerade på varje nivå. Under varje lärmiljö 

kommer vi dessutom att strukturera empirin efter de teman vi funnit i de olika lärmiljöerna. I 

den första delen redogör vi för vilka extra anpassningar som förekommer för elever i ämnet 

Idrott och hälsa utifrån skolans nivåer och lärmiljöer.  I den andra delen skildrar vi vilka möj-

ligheter och utmaningar lärare i Idrott och hälsa upplever med extra anpassningar i undervis-

ningen samt hur idrottslärarna skulle vilja utveckla de extra anpassningarna i ämnet Idrott och 

hälsa. Den tredje delen förmedlar vi vilket samarbete lärare i ämnet Idrott och hälsa har med 

elevhälsan.  

 
 6.1 Extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa på organisationsnivå 
	
I det här avsnittet behandlar vi vår första forskningsfråga, vilka extra anpassningar som före-

kommer för elever i ämnet Idrott och hälsa. Vi redovisar resultatet i tre delar utifrån skolans 

tre nivåer, organisationsnivå, gruppnivå och individnivå samt att varje nivå kategoriseras uti-

från den pedagogiska miljön, sociala miljön och den fysiska miljön för att på ett effektivt sätt 

kunna synliggöra och kategorisera empirin.    

 

6.1.1 Pedagogisk miljö 

Inom den pedagogiska miljön på organisationsnivå fann vi teman utifrån lärarna i Idrott och 

hälsas utsagor som behandlar schematekniska lösningar, tidsmässiga aspekter, diskussion 

kring kursplanen, tvålärarsystem och extra lektioner eller aktiviteter som ligger utanför den 

ordinarie undervisningen. 

 

6.1.2 Organisering av mindre grupper 

En lärare beskriver att hen anpassar lektionen i orientering efter elevernas olika förutsättning-

ar genom att skapa smågrupper som läraren leder eller att elever arbetar parvis för att öka 

tryggheten vid det här momentet. Läraren uttrycker: 

 
                             Har man exempelvis fem elever som tycker att det är svårt av olika anledningar så försöker man 

göra det momentet tillsammans med den gruppen, det är svårt att göra det enskilt med eleverna ef-
tersom de är så pass många elever rent generellt. Annars handlar det om uppföljning, att teoretiskt 
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plugga på kartan, karttecken, begrepp, och sen så, som jag gjort idag då, genomfört en kartprome-
nad och tar ner nivån lite för att fokusera på att få ett E åtminstone 

 

En annan lärare uttrycker sin synpunkt på gruppstorleken i Idrott och hälsa:   
 

                             Jaa. Vi har ju och det jag tycker är bra hos oss och det är ju inte direkt att utveckla det är ju 
gruppstorlekarna att vi ligger mellan 10-15 elever o där ser jag inget behov om att utveckla utan 
snarare behålla när man pratar om att öka grupperna. Det jag tycker vi har en väldig styrka där när 
det handlar om att stötta eleverna. 
 

Lärarna i citaten ovan beskriver aspekter kring extra anpassningar som berör olika gruppkon-

stellationer. Läraren i första citatet uttrycker att de mindre grupperna uppkommit genom att 

eleverna av olika anledningar inte nått upp till de kunskapskrav som minst skall uppnås för 

momentet orientering och därför skapas olika uppsamlings lektioner på olika nivåer för att på 

så sätt kunna bemöta enskilda elevers behov och förutsättningar. De mindre grupper som 

skapas är inget som ligger fast på schemat utan genomförs under några lektioner och är en 

extra anpassning för att elever skall nå upp till ett minst godkänt betyg. I det andra citatet be-

skriver läraren att de arbetar med fasta mindre grupper. Att arbeta med mindre grupper ökar 

möjligheten att kunna bemöta elever utifrån var de är och befinner sig i gentemot kunskaps-

kraven.  

 

6.1.3 Extra anpassningar utanför idrottsundervisningen  

En annan extra anpassning på organisationsnivå är enskilda moment som ligger utanför ordi-

narie undervisning som till exempel simskola. En lärare beskriver:  
 

Vi har ju också någon anpassning om de inte har uppnått målet om simkunnighet, att de 
får gå på extra simskola. Men det är ju en generell anpassning utifrån att de inte kan simma. 

 

Simskolan är en extra anpassning som ligger utanför ordinarie undervisning men under skol-

tid, vilket innebär att simskolan kan ses som en extra anpassning på organisationsnivå.   

 

6.1.4 Kursplanen i Idrott och hälsa 

En ytterligare aspekt är diskussioner kring kunskapskrav och mål i kursplanen i Idrott och 

hälsa  
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En lärare skildrar sin syn på kursplanen i Idrott och hälsa:  
                               Det är ju inte sagt exakt vad som ska ingå, tex i matten finns det ju tydliga krav så det går ju  
                                                         alltid hitta vägar i idrotten för de som inte gillar vissa saker. Men jag tycker ändå läroplanen är  
                                                         rätt bra. Det står inte exakt vad man ska göra utan det är ju egentligen vi som idrottslärare som  
                                                         bestämmer. Jag tycker det är svårt med lärande som bedömning i vårat ämne. Skulle hellre se  
                                                         att man hade bara godkänt och icke godkänt och kanske en högre nivå.  

 

Läraren beskriver att det finns många delar i kursplanen i ämnet som är otydliga och ospecifi-

cerade, både vad gäller innehåll och bedömning i jämförelse med andra ämnen som exempel-

vis matematik som finns med i det här citatet. Det resulterar i att läraren själv får tolka inne-

håll och kunskapskrav samt på vilket sätt de olika momenten och aktiviteterna skall bedömas. 

Det återspeglas i en viss tvetydig bild. Det är bra på ett sätt utifrån lärarens frihet eftersom 

läraren själv kan välja aktivitet och bedömningssätt samtidigt som det önskas en mer specifi-

cerad kursplan som innehåller de moment och bedömningskrav som skall ingå i de olika de-

larna i kursplanen för ämnet Idrott och hälsa.     

 

6.1.5 Tvålärarsystem 

En ytterligare aspekt som en lärare benämner är att de har de organiserat undervisningen i 

ämnet Idrott och hälsa utifrån ett tvålärarsystem. Läraren beskriver:   

 
Vi har ju med våra årskurs ett elever där har vi ju två lärare, det är ju för att vi ska kunna skapa  
alternativ så att så många som möjligt kan röra på sig. O då kan vi ju göra olika saker o det är  
ju en rejäl anpassning när en lärare kan göra en sak o en annan något annat. Men det är ju  
inte alla som har den möjligheten att vara två lärare. 

 

Att vara två lärare i undervisningen ger större möjligheter till extra anpassningar för de elever 

de möter i undervisningen och att ett tvålärarsystem innebär att de kan organisera och struktu-

rera undervisningen på ett annat sätt genom att erbjuda olika alternativ och moment i under-

visningen. Det leder i sin tur att flera elever är aktiva och inbjuder till mer rörelse för eleverna 

i idrottsundervisningen.   

 

6.1.6 Social miljö  

Den sociala miljön på organisationsnivå framkommer aspekter kring olika gruppkonstellat-

ioner och gruppdynamik i ämnet Idrott och hälsa för att öka tryggheten för elever i undervis-

ningsgruppen.  
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Ett exempel på den sociala aspekten beskriver en lärare i ämnet Idrott och hälsa genom att 

berätta hur hen brukar diskutera med eleverna för att ta reda på om bekymret som eleven upp-

lever har med den sociala tryggheten att göra: 

 
Steg ett brukar oftast vara att kolla om det har med gruppen att göra, om det är där problemet 
ligger, och ibland är det ju så att man tycker att det inte är någon jag umgås med jag vet inte 
vem jag ska jobba med när man jobbar med olika parövningar, eller om man ska jobba i 
grupper, om man har svårt att bara hamna med någon man inte känner, om jag nu delar in dem,  
vem ska jag jobba med? Så ibland kan det vara steg ett, är det som är bekymret, och ibland  
kan ju det räcka att man då får byta grupp så att man får vara med någon man är med trygg i  
och helt plötslig börjar man kliva fram.  

 

  

Läraren i citatet ovan beskriver vikten av bra kommunikation med eleverna, dels genom att 

exempelvis byta undervisningsgrupp för att öka tryggheten hos specifika elever, dels utifrån 

den tidsmässiga aspekten att elever fungerar bättre i undervisningen beroende på tiden på da-

gen samt även utifrån problematiken kring omklädningsrummet. Bytet av undervisningsgrupp 

och schematekniska lösningar tolkar vi som att det genomförs för att idrottslärarna på ett 

bättre sätt ska kunna bemöta elevers specifika behov och förutsättningar samt öka närvaron på 

lektionerna. Dessa anpassningar genomförs egentligen på individnivå och gruppnivå men 

eftersom anpassningen påverkar hela elevens skoldag och andra skolämnen resulterar det i 

organisatoriska konsekvenser på organisationsnivå.  

 
6.2 Extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa på gruppnivå  

På gruppnivå framkom de extra anpassningarna inom den pedagogiska miljön och den sociala 

miljön. Den pedagogiska miljön behandlar undervisningsstruktur och organisering av lektion-

en där olika extra anpassningar finns tillgängliga och den sociala miljön innefattas av per-

spektiv kring trygghet och klimatet i undervisningsgrupperna. 

 

6.2.1 Pedagogisk miljö 

Inom den pedagogiska miljön på gruppnivå framkommer aspekter kring strukturen och orga-

niseringen av undervisningen samt att elever erbjuds andra alternativa aktiviteter i undervis-

ningen.  
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Struktur och organisering av idrottsundervisningen 

Lärarna beskriver vikten av att bryta ner kunskapskraven i mindre delar för att det ska bli tyd-

ligt vad syftet är med övningarna, varför de ska utföra övningarna och vad de övar när de ut-

för momenten. Ett exempel på det uttrycker en lärare som beskriver sin undervisningsstruktur 

genom att: 

 
                             Dels en lite kortare teori, och det kanske man har i inledningen, kanske 5 minuter. Och sen att 

man har en praktisk del under lektionen där man genomför tex uthållighetsträning och sen en 
avslutande del med samling och reflektion. Så det är ofta de tre delarna som jag har i en lekt-
ion. En liten inledning, en huvuddel och en avslutning. 

 

                      Lärarna beskriver vikten av struktur och tydlighet i undervisningen för att eleverna ska bli 

medvetna om vilka mål de arbetar mot samt få en förståelse mellan kunskapskraven och de 

moment och aktiviteter som de arbetar med under undervisningstillfället.   

 

En annan aspekt som framkommer är organiseringen av den aktiva delen i undervisningen i 

idrottshallen för att minimera utsattheten i undervisningen. En lärare beskriver sin syn på or-

ganiseringen av idrottslektionen genom att:  

 
Sen också på något sätt bygga upp en undervisning där det inte blir så här att alla måste titta 
exakt på vad du gör att man till exempel erbjuder någon form av stationssystem där man är 
indelade i mindre grupper, där det liksom inte blir utstuderat att nu ska alla titta på dig när 
du gör det här hoppet med trapetsen till exempel.  

 
 
Läraren hänvisar här till att genom att minska utsattheten för eleverna i undervis-

ningssituationen skapa större förutsättningar för elever med lågt självförtroende i 

ämnet.   

 
Erbjuda andra aktiviteter   

Ytterligare en aspekt som framkommer är arbeta mindre med lagaktiviteter och istället er-

bjuda andra aktiviteter, dels för att få eleverna medvetna att Idrott och hälsa inte enbart hand-

lar om bollsporter och dels att frambringa ett hälsotänkande hos eleverna. En lärare uttrycker 

sin syn på det genom:                         
  

Vi försöker ju trycka mycket på hälsobegreppet och komma ifrån, eller inte komma ifrån 
men köra mindre av lagaktiviteter och sånt utan man kan erbjuda mycket promenader, gym, 
såna bitar för att skapa mer hälsotänk. 
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.                     Läraren förmedlar att det finns en utsatthet hos eleverna i olika former av lagaktiviteter i 

ämnet som de på olika sätt försöker främja och förebygga. Lärarna i det första två citaten an-

passar undervisningen via olika stationssystem eller via nivågrupperingar för att eleverna inte 

ska bli stående och titta på varandra utan att de ska vara så aktiva som möjligt under lektionen 

samt att på ett lättare sätt bemöta eleverna där de befinner sig. Läraren i det sista citatet har 

tagit ett steg längre i det här resonemanget och istället valt att minska inslagen av bollsporter i 

ämnet för att istället erbjuda andra alternativ. Grundtankarna kring de olika valen i organise-

ringen av undervisningen kan ses som olika perspektiv för att kunna möta olika elevers behov 

och förutsättningar i ämnet, främja deltagandet och ett aktivt deltagande.    

 

6.2.2 Den sociala miljön 

Den sociala miljön på gruppnivå lyfter lärarna tankar kring gruppdynamiken i undervisnings-

gruppen. En lärare beskriver sin syn på hur gruppdynamiken är viktig att ta hänsyn till i pla-

neringsstadiet:  

 
Ja, antal, hur många tjejer det är. Vi har ju mest killar oftast men (…) Hur individerna är i  
klasserna. Jag har en klass där det är en tjej som är så fruktansvärt bollrädd och är rädd för  

                 nästan allt. Brännboll till och med. Då måste man ju ta hänsyn till det.  
 

 

Läraren menar att man redan i planeringsstadiet behöver fundera vilka han eller hon kommer 

att möta i undervisningen samt vilka behov och förutsättningar olika elever har för att kunna 

delta i undervisningen. Vikten av kunskapen om hur olika grupper agerar och fungerar behö-

ver idrottsläraren ha med sig när hen planerar sin undervisning.     

 

6.3 Extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa på individnivå  
På individnivå fann vi extra anpassningar i alla tre miljöer. I den pedagogiska miljön fram-

kom individuella lösningar i den aktiva delen av undervisningen och extra anpassningar inom 

de teoretiska momenten. I den sociala miljön framhålls främst kommunikationen mellan lära-

ren i Idrott och hälsa och de enskilda eleverna. I den fysiska miljön framförs tankar kring om-

klädningsrum och dusch situationen.  

 

6.3.1 Pedagogisk miljö 

Kring den pedagogiska miljön på individnivå redogörs individuella lösningar i den praktiska 

delen av undervisningen samt extra anpassningar av teoretiska moment.  
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Individuella anpassningar i idrottsarenan 

I den aktiva undervisningen beskriver lärare att de ofta genomför extra anpassningar i stunden 

beroende på att elever är passiva eller inte vill delta i vissa moment för att få elever att delta i 

undervisningen. En lärare beskriver: 

 
Det kan vara när jag tänker det senaste tillfället jag tänker på så övade vi på hur man  
ska göra stötpassar och då var det en som absolut inte ville vara med någon, och i det 
fallet då blev alternativet stå och göra stötpassar mot väggen, och då löste sig den  
situationen, det är en form av en direkt anpassning i stunden. 

 

Lärare beskriver också att de individuella anpassningarna ser olika ut beroende var gruppen 

befinner sig i, vilka moment som skall genomföras och hur väl de övriga i undervisnings-

gruppen fungerar. En lärare berättar:  

 
Det är ju olika beroende på var vi är, det beror lite på hur självgående resten av gruppen är, om vi 
är i friidrottshallen till exempel och tränar på löpteknik eller kulteknik så funkar det ju att man 
plockar dem åt sidan.  
 

 
En osäkerhet kring hur extra anpassningar för elever ska kunna genomföras var också genom-

gående i våra intervjuer. Många av idrottslärarna erbjöd exempelvis promenad som alternativ 

till elever som inte hade något ombyte med sig men ingen av lärarna var nöjda med denna 

anpassning då denna aktivitet ansågs för svag för att eleven skulle nå upp till kunskapskraven 

på detta sätt. En lärare uttrycker frustrationen kring elever som inte gärna deltar i undervis-

ningen eller inte har med sig ombyte till lektionerna:  

 

 
Ja men man kan väl prata med dem om att det är viktigt att man kommer än att man inte 
kommer alls. Utan bara man kommer dit o sen inte tvingar dem att göra något utan att man 
alltid kan göra någonting. Då blir det ju kanske ofta promenad eller någonting o då vet man 
ju inte hur mycket det blir av den. Nu kan man ju i o för sig använda sig av stegräknare o se 
att det verkligen händer någonting så eller att man kan vara med från sina egna förutsätt-
ningar o vi har väl också varit ganska generösa med att man kan vara med utan att man inte 
är helt ombytt utan man kan vara med o göra så mycket som man kan. 

 
  

Många av de individuella anpassningarna sker direkt i stunden i undervisningssituationen utan 

att idrottslärarna har förberett eller har planerat de extra anpassningarna. Det är något som 

mer sker spontant enligt idrottslärarna från gång till gång och på grund av de olika situationer 

som uppstår i undervisningen. De extra anpassningarna som genomförs är för att få eleverna 
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att delta och få undervisningen att fungera. Lärarna uttryckte också tankar kring planerade 

extra anpassningar som behandlar färdighetsträning av olika slag. För att kunna genomföra de 

individuella anpassningarna berodde dock dels på vad det är för moment som skall utövas och 

dels hur de övriga i gruppen agerar i undervisningssituationen.   

 

Teoretiska anpassningar 

En annan del av de individuella anpassningarna sker via de teoretiska momenten inom idrott 

och hälsa. En lärare beskriver hur hen arbetar i det teoretiska momentet kring en elev med 

dyslexi: 

 
                             Ja tror ju att tex om man jobbar med text finns det ju program i dator eller med hjälp av 

specialpedagog men jag använder mig inte av inläst material tex. Som man absolut kunnat göra. 
Vi har ju fast det är ju inte bara till idrotten som heter Studi. Där våra elever kan gå in o kolla på 
i filmer om ämnet, ja det finns ju på några olika språk där. Så där kan vi gå in o kolla när vi job-
bar med teoretiska moment. 

 

                        En annan lärare beskriver sin syn på arbetet med teoretiska moment: 

 
     Vi kan ju även förenkla nu har vi ju inte haft så många teoriuppgifter, men vi förenklar ibland   
      om det är så att det är större uppgifter så, hitta en anpassad nivå om man säger så.  

 

Läraren i det första citatet delger att hen inte använder sig så mycket extra anpassningar som 

stödprogram eller inläst material som finns att tillgå. Läraren i det andra citatet arbetar mer 

med förenklingar av uppgifter så att nivån på uppgiften anpassas efter elevens förutsättningar.  

 

6.3.2 Den sociala miljön 

I den sociala miljön på individnivå beskrivs främst kommunikationen mellan idrottsläraren 

och den enskilda eleven. En lärare beskriver sin kommunikation med eleverna när det uppstår 

bekymmer som eleverna upplever:  

 
                               Vi pratar ju alltid med de eleverna som tycker att det är kämpigt, och försöker hitta vägar som  
                                                          med gruppbyten, kanske andra start och stopptider, det är ofta omklädning som är otäckt. 

  

Läraren här beskriver vikten av en bra kommunikation med den enskilda eleven för att till-

sammans med eleven hitta roten till problemet och vilka lösningar som kan finnas till hands. I 

det här citatet framkommer en aspekt kring gruppdynamiken, omklädningsrum och olika start 

och stopptider för olika elever. Det vi tidigare redovisat kring sociala aspekter på gruppnivå 
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handlar om att idrottsläraren försöker bemöta den enskilda eleven utifrån deras behov för att 

öka närvaron på idrottslektionen.  Det gäller framför allt de elever som av olika anledningar 

inte deltar i undervisningen i ämnet Idrott och hälsa oavsett om de är frånvarande eller är pas-

siva deltagare vid sidan om och observerar aktiviteten.  

 

6.3.3 Den fysiska miljön  

Den fysiska miljön på individnivå belyser framför allt miljön i omklädningsrummet och pro-

blematiken kring duschsituationen. En lärare beskriver sin synpunkt kring ombyte situationen 

i Idrott och hälsa:  

  
Det kan ha till exempel omklädningsrums problematik att man inte vill byta om med andra. Man 

deltar inte för att man inte vill vara i samma omklädningsrum som de andra och då att man till ex-

empel duscha i ett enskilt rum eller att man får gå några minuter tidigare från lektionen för att 

hinna byta om innan de andra eleverna går o duschar.  

 

                        Flera idrottslärare belyser elevernas situation i omklädningsrummet. Att byta om och duscha 

anser lärarna vara en utsatt situation för elever och påverkar i vilken utsträckning en del ele-

ver väljer att närvara på lektionerna. En extra anpassning kring den situationen är att elever 

får byta om och duscha enskilt i ett separat omklädningsrum eller att eleverna får sluta idrotts-

lektionen några minuter tidigare för att hinna duscha och byta om innan resterande klassen 

avslutar sin idrottsundervisning. Eleverna erbjuds också att få byta undervisningsgrupp till en 

annan grupp som har sin lektion sist på dagen för att då få möjligheten att avsluta sin skoldag 

på plats och åka hem och duscha istället för i skolan.  

 

6.4 Möjligheter med extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa 
I det här avsnittet och efterföljande avsnitt redovisar vi vilka svar vi fått på vår andra forsk-

ningsfråga.  Vilka möjligheter respektive utmaningar lärarna ser i ämnet Idrott och hälsa med 

att införa extra anpassningar inom ämnet. De fördelar med extra anpassningar som lärare 

framför i ämnet Idrott och hälsa behandlar de positiva effekter som de extra anpassningarna 

ger i ämnet. Lärarna beskriver att de extra anpassningarna får eleverna att närvara och att de 

är aktiva under momenten som genomförs samt att de ges förutsättningar att klara av de kun-

skapskrav som skall uppnås. En lärare berättar att de extra anpassningarna leder till ökad del-

tagande:  
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Den stora fördelen är väl att man vill att alla ska få vara delaktiga i idrott och hälsa,  
och få en förståelse för att det är viktigt att röra på sig, skulle man inte göra någonting, så      
skulle det inte bli någonting av då skulle de bara försvinna, där är ju någonstans   
huvuduppdraget, att alla ska få röra på sig, och förstå vikten av ett hälsosamt liv.  

 

En annan lärare beskriver de möjligheter som de extra anpassningarna ger i ämnet Idrott och 

hälsa: 

 
                             Att eleverna klarar målen och att man får en positiv bild av Idrott och hälsa och rörelse för 

hela livet tänker jag 
 

De fördelar med extra anpassningar som pedagoger framför i ämnet Idrott och hälsa är att 

eleverna ges bättre förutsättningar att delta aktivt på idrottslektionerna och bättre förutsätt-

ningar för elever att nå upp till de kunskapskrav som minst skall uppnås för respektive år eller 

kurs. Det framkommer också fördelar med de teoretiska momenten, men att det de extra an-

passningarna kan vara svåra att genomföra i de aktiva delarna i ämnet beroende på den bredd 

och variation av elever som idrottsläraren möter i undervisningen. 

  

6.5 Utmaningar med extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa 
De svårigheter eller utmaningar som pedagoger i ämnet Idrott och hälsa belyser är att vissa av 

skolorna inte har en egen idrottshall, tidsaspekten och svårigheten att hitta extra anpassningar 

som fungerar för specifika elever i undervisningen.   

 

Avsaknad av idrottshall  

En lärare förklarar svårigheten med att införa extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa när 

man inte har en egen idrottshall att tillgå: 

 
En svårighet i vårt fall eftersom vi inte har en egen hall, eftersom vi hyr in oss så blir man 
ju lite låst under den här perioden, och det kan vara svårt att åka runt på olika ställen för att 
jobba med olika moment, enskilt med elever eller i mindre grupper, det blir ganska tidskrä-
vande, och då är det tiden som inte riktigt täcker. 

 

Att inte ha en egen idrottshall i anknytning till skolan beskrivs som en svårighet eftersom de 

under olika perioder hyr in sig på olika anläggningar periodvis för att arbeta med särskilda 

moment i ämnet Idrott och hälsa. Det resulterar i att idrottslärarna får svårt att arbeta med 

extra lektioner för de elever som inte når upp till de kunskapskrav som minst skall uppnås. 

Det kan också finnas en ekonomisk aspekt, att det kostar skolan för mycket att arbeta med 

mindre grupper och extra lektioner för enskilda elever.  
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Utmaningar i att implementera extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa 

En annan aspekt som beskrivs är svårigheter att hitta extra anpassningar som fungerar för spe-

cifika elever och att det finns en svårighet att införa extra anpassningar i ämnet beroende på 

att läraren är ensam i sin undervisning och har många att ta hänsyn till. En lärare beskriver 

svårigheter med att hitta bra aktiviteter som passar alla elever: 

 
                             Ibland kan det vara svårt att komma på eller hitta, ofta kan det ju vara svårt för eleverna också 

och säga vad de efterfrågar, då kan det ju vara svårt att hitta på liksom eller tänka ut själv 
också vad är det som, hur kan vi mötas här, det kan väl vara en nackdel. 

 

En annan lärare beskriver svårigheten att införa extra anpassningar i undervisningen beroende 

på att man har en hel undervisningsgrupp att ta hänsyn till:  

 
Ja det kan vara svårt eftersom om man har en elevgrupp så kan det finnas flera olika elever 
som har olika typer av svårigheter och att man står där på golvet som själv praktiskt så kan 
det vara svårt att få till det om man har en grupp på 20-25.    

 

Det som framförs ur citaten ovan beskriver att det kan finnas en svårighet att hitta extra an-

passningar som fungerar väl för den enskilda eleven samt att eleverna själva inte vill sticka ut 

från mängden även om de extra anpassningarna skulle kunna fungera i praktiken så vill elever 

inte bemötas annorlunda gentemot övriga elever. I det sista citatet framhävs problematiken att 

kunna bemöta och anpassa undervisningen efter alla elevers behov och förutsättningar när 

man som ensam lärare har så många elever att ta hänsyn till. 

 

Idrottsämnets status i skolan 

En annan syn som beskrivs kring ämnet Idrott och hälsa är vilken karaktär och status ämnet 

har gentemot andra ämnen i skolan enligt flera lärare. En lärare förklarar att ämnet till sin 

natur bygger på att elever ska samarbeta med varandra: 

 
             Det ju så att många moment inom idrotten, bygger ändå på att man gör mycket saker  

tillsammans, inte allt med en ganska stor del att man som grupp eller lag, man utför olika  
saker tillsammans, om man har det som en svårighet, den är ju då lite klurig då, kan jag  
tycka.  

 

En annan lärare beskriver att idrottsämnet inte har samma status som andra ämnen i skolan:  
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                             Jaa det är ju mer svårare eftersom ämnet har ju fortfarande den här stämpeln att eleverna 
bara ska röra på sig. Det har ju inte riktigt statusen hos andra lärare och specialpedagoger. 

 

I beskrivningarna ovan berättar lärarna att ämnet i sig brottas med hur ämnet värderas gente-

mot andra lärare och professioner i skolan. I jämförelse med andra teoretiska ämnen i skolan 

bygger ämnet Idrott och hälsa på samarbete och att eleverna förväntas att utföra övningar till-

sammans med andra som inte uppstår på samma sätt i andra teoretiska ämnen. Det gör att 

ämnet i sin karaktär kan skapa bekymmer eftersom elever i vissa fall har svårigheter att sam-

arbeta med andra elever.   

 

Tidsaspekten 

Det framkommer också beskrivningar kring tidsaspekten i ämnet vilket försvårar införandet 

av extra anpassningar för enskilda elever och möjligheten till att arbeta med mindre grupper.  

En lärare påpekar att tidsbristen kan försvåra införandet av extra anpassningar:  

 
                             Vi har haft extra lektionstid på schemat för de elever som hade det tufft att vara med på 

lektionen, då gick vi iväg med dem, och hade lite styrketräning och byggde lite självförtro-
ende. Tyvärr så är det ju tiden som sätter stopp. Och vi får mer tid som lärare så hade det varit 
enklare, när vi hade extra tid på schemat så kunde vi ju fånga upp de elever som behövde det 
på ett annat sätt än vad vi kan göra idag.  

 

Läraren beskriver att det är svårt att arbeta med extra anpassningar utifrån extrainsatta lekt-

ioner eller enskilda moment för specifika elever i ämnet på grund av att det inte finns ut-

rymme på schemat att arbeta med dessa typer av extra anpassningar.     

 

6.6 Utveckling av extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa 
I det här avsnittet redovisar vi vår tredje forskningsfråga.  Hur de extra anpassningarna kan 

utvecklas i ämnet Idrott och hälsa enligt lärarna i ämnet. Lärarna beskriver med olika exempel 

vad de anser kunna utveckla extra anpassningar i ämnet, men att det finns omständigheter 

som också försvårar utvecklingen av extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa.  

En lärare beskriver en önskan om att ha tid på schemat för att kunna möta upp frånvarande 

elever: 

 
Om jag skulle önska fritt, så skulle jag i så fall önska tillgång till en egen hall,  
som ligger precis vid skolan, och i så fall kanske tid på ens schema som är till för  
att fånga upp elever då som uteblir från ordinarie undervisning som man behöver fånga  
upp och möta på olika sätt. 
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Förutom tidsaspekten så framkommer också en önskan om att kunna vara fler lärare i under-

visningssituationen. En lärare beskriver: 

 

Inte ha så stora grupper. Framför allt att vara flera ögon. Att man är flera lärare på eleverna. Jag 
har ju ungefär 33 st i varje grupp ensam. Så det finns ju mycket att göra på det. Lägga om under-
visningen på ett annat sätt. 

 
 

Lärarna ger olika beskrivningar på hur de skulle vilja utveckla de extra anpassningarna i äm-

net Idrott och hälsa. Läraren i första citatet understryker behovet av en egen idrottshall för att 

lättare kunna fånga upp och arbeta med de elever som av olika anledningar inte närvarar på 

idrottslektionen. Läraren önskar att utifrån sitt schema också kan ha extra tid för att kunna 

arbeta med elever i mindre grupper. Läraren i det andra citatet vill utveckla ämnet med ett 

tvålärarsystem för att lättare kunna bemöta de stora grupper de möter i undervisningen.    

 

6.7 Elevhälsans roll   
Flera lärare lyfte elevhälsans roll där stöd eller ibland brist av stöd från denna påverkade i 

vilken utsträckning lärarna gavs möjlighet att skapa extra anpassningar i ämnet. 

En lärare beskriver kommunikationen som ett samarbete med elevhälsan:  

 
Det tycker jag att vi gör, framför allt så handlar det om i så fall om dialogen,  
elevhälsan har ju oftast en betydligt bättre koll på eleven och vet vad som  
kanske behöver, hur man kan anpassa, där kan man ju bolla idéer och förslag  
hur man ska göra, så det tycker jag absolut är ett samarbete. 

 

En lärare svarar på frågan om de samarbetar med skolans elevhälsa på följande sätt: 

 
Njaa. Delvis utifrån hälsosamtalen kan man ju få information kring utifrån problematik men inte 
på det sättet att det underlättar själv idrottsundervisningen utan det är mer att man blir varse om 
vilka hinder som gör att man inte kan vara med? 

 
En annan lärare uttrycker: 
	

Nej inte kopplat till idrotten. Mer än om det är det här fysiska som påverkar. Som tex den här 
eleven som har ont i ryggen så kollar ja tillsammans med skolsköterskan. Vad är möjligt att göra 
på idrotten. Hade en elev som hade splitterskador i benet och då hade vi också diskussion med 
sköterskan 

 
                                                           

Utmärkande för elevhälsans roll och samarbete med idrottslärarna är att det sker en dialog 

mellan elevhälsan och idrottslärarna kring frågeställningar om specifika elevers problematik, 
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behov och förutsättningar samt vilka extra anpassningar som skulle kunna passa bäst för den 

enskilda eleven. Råd och tips från elevhälsan hur undervisningen i Idrott och hälsa skulle 

kunna utvecklas och hur elevhälsan skulle kunna hjälpa till i ämnet fanns det dock få exempel 

på.  

 

6.7.1 Utveckling av samarbetet mellan idrottslärare och elevhälsan 

Utifrån frågan om hur de skulle vilja samarbeta med skolans elevhälsa utifrån ämnet Idrott 

och hälsa framkommer synpunkter kring elevhälsans frånvaro i undervisningssituationen.    

En lärare beskriver observationens betydelse i Idrott och hälsa:  

 
Ja möjligtvis, att dom genom observationer får se hur eleven i fråga fungerar  
aktivt på ett idrottspass. Att man delger varandra tips och idéer hur jag skulle  
kunna göra, vad som skulle kunna underlätta för eleven här och så vidare i en  
sån här situation. Hur skulle jag kunna lägga upp, när det kommer till exempel 
instruktioner, hur ska jag bemöta eleven, hur kan jag förenkla för eleven så att 
det känns bra.   

 

En annan lärare beskriver att elevhälsan kan vara med i undervisningen mer frekvent och ar-

beta med de elever som har behov av särskilt stöd: 
                        

                             Nej, och det är ju också en nackdel om man tänker från anpassningar om det är någon elev 
som har särskilda och speciella behov. Det är ju svårt att avsätta en person som ska ta hand 
om. Alltså ett till ett om man säger så. Och där kanske elevhälsan skulle kunna bidra men 
de är inte aktiva i idrottsundervisningen så. 

 

Lärarna beskriver främst en fortsatt dialog kring elevers olika förutsättningar och behov och 

de ska få mer information om vad de ska tänka på och hur de ska bemöta specifika elever i 

undervisningen samt att de önskar mer information om hur de kan lägga upp strukturen i 

undervisningen på bästa sätt. Tidsaspekten är påtaglig, lärarna beskriver att om de hade mer 

tid så skulle också samarbetet med elevhälsan utvecklas. Ett utvecklingsområde som pedago-

ger hävdar är att elevhälsan bör vara mer involverade i ämnet Idrott och hälsa och ett förslag 

är att elevhälsan kan arbeta mer med hälsofrågor i ämnet. Ett annat exempel som lärare be-

skriver är de teoretiska delarna i ämnet. En del pedagoger beskriver att det finns ett bra sam-

arbete med elevhälsan vad gäller de teoretiska delarna medan andra lärare upplever att de be-

höver stöd i det arbetet med de teoretiska delarna. Ett ytterligare perspektiv som är gemen-

samt för alla lärare och skolor oavsett grundskola eller gymnasiet är deras upplevelse och av-

saknad av elevhälsans roll i den ordinarie praktiska undervisningssituationen.  
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6.8 Sammanfattning 
Utifrån intervjuerna kan konstateras att samtliga intervjuade lärare i Idrott och hälsa på ett 

eller annat sätt anpassade sin undervisning så att så många elever som möjligt skulle kunna 

inkluderas. Det kunde exempelvis vara att i så stor mån som möjligt under lektionerna frångå 

de traditionella bollsporterna för att inte förstärka skillnaderna mellan elever med eller utan 

erfarenheter från bollsporter utanför skolans verksamhet. Andra förhållningssätt var att ibland 

låta eleverna själva välja aktiviteter för att främja motivationen bland eleverna att delta i 

undervisningen. 

 

De flesta intervjuade lärarna ansåg att det var ett problem att många elever inte deltog i 

undervisningen och inga lärare kände sig nöjda med hur åtgärderna för att inkludera dessa 

elever i undervisningen kunde utformas. Oftast handlade det om att elever fick gå ut på pro-

menad eller fick en extra teoriuppgift, vilket dock enligt lärarna inte var tillräckligt för att 

eleven skulle uppnå kunskapskraven i ämnet.  

 

Samtliga intervjuade lärare i studien pekade på att de extra anpassningarna var mest tydliga i 

den teoretiska delen av ämnet då eleverna exempelvis fick olika former av språkstöd via dato-

rer och andra hjälpmedel eller fick genomföra teoretiska moment muntligt med lärarna. I den 

praktiska idrottsundervisningen fanns det anpassningar som att ibland dela upp elevgrupperna 

i mindre enheter för mer individuell coaching av läraren men dessa möjligheter var sällsynta 

enligt de intervjuade lärarna. Simundervisningen i högstadieklasserna kunde dock ses som en 

anpassning då eleverna erbjuds undervisning i simning även utanför skolan. Omklädnings-

problematiken fanns i samband med anpassningen för elever att få möjlighet att byta om och 

duscha enskilt i ett eget rum.   

 

I frågan om hur lärarna samarbetade med elevhälsan i de olika skolorna beskrev samtliga lä-

rare att de hade kontakt med specialpedagoger, skolsköterska eller kurator i information och 

rådgivning kring elevfrågor. Det fanns dock väldigt få exempel när någon ur elevhälsan be-

sökt undervisningssituationerna i Idrott och hälsa eller diskuterat frågor kring upplägget i 

undervisningen för ämnet utan oftast handlar kontakterna mellan lärare och elevhälsa om in-

formation kring elever med olika former av skolproblematik. I frågan om hur lärarna själva 

skulle vilja utveckla de extra anpassningarna så svarade majoriteten att de gärna skulle se fler 

pedagoger i undervisningssituationen. Det skulle kunna möjliggöra att eleverna själva i större 
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utsträckning skulle kunna få välja sin aktivitet efter intresse i mindre grupper vilket enligt 

lärarna troligen skulle underlätta för elever med låg motivation för ämnet Idrott och hälsa.   
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7. Diskussion 
I den här delen av uppsatsen kommer vi att diskutera studiens resultat. Vi inleder med en me-

toddiskussion och fortsätter därefter med en resultatdiskussion som tar avstamp utifrån vårt 

syfte och frågeställningar i jämförelse med bakgrunden och tidigare forskning. Avslutningsvis 

redogör vi för studiens relevans och bidrag samt vidare forskning.   

 

7.1 Metoddiskussion 
I vår metodansats försökte vi från början anta ett induktivt förhållningssätt där vår utgångs-

punkt har utgått från vår empiri, utifrån vilken vi byggt våra slutsatser. Ett induktivt förhåll-

ningssätt är dock inte helt oproblematiskt, vilket Alvehus (2013) påpekar då han menar att en 

rent induktiv ansats bygger på en tolkning helt utan teoretisk förförståelse. Alvehus (2013) 

menar att i själva verket praktiseras nästan alltid en eller annan form av abduktion vilket in-

nebär ett växelvis arbete med empirisk och teoretisk reflektion som föranleder att teorin modi-

fieras och utvecklas utifrån empirin. Utifrån detta skulle man sålunda kunna påpeka att vår 

studie kanske mer går åt en abduktiv ansats framför en induktiv ansats. Framför allt då vi i vår 

studie använt Tillgänglighetsmodellen som teoretisk ram i vårt analysarbete.  

 

Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod av vår empiri. Detta 

eftersom vi ville få ut så mycket information som möjligt från våra intervjurespondenter då de 

semistrukturerade intervjuerna gav oss möjlighet att skapa följdfrågor för att klargöra och 

bättre kunna förstå respondenterna. Hade vi använt oss av exempelvis en enkätundersökning 

anser vi inte att vi fått så tydliga och djupgående svar på våra frågor eftersom vi då inte fått 

möjlighet att ställa dessa följdfrågor. En enkätstudie skulle dock givit oss möjlighet att skapa 

ett större insamlingsmaterial med fler respondenter. Även en observationsstudie skulle varit 

möjligt i detta fall men vår åsikt är att denna inte skulle ge oss svar på frågan hur lärare i Id-

rott och hälsa upplever extra anpassningar på samma sätt som intervjuerna gjort. En intervju-

studie tillsammans med en observationsstudie vore dock intressant att göra i detta ämne anser 

vi.     

 

Vi valde att lämna ut vårt syfte och frågeställningar innan intervjun på grund av att respon-

denterna i förväg skulle kunna förbereda sig och reflektera över hur de planerar och genomför 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa utifrån ett inkluderande perspektiv. I vår pilotstudie 
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gav vi ingen information till lärarna vilket inte gav oss så fylliga svar som vi fick utifrån in-

tervjuerna i denna studie.  

 

Vi genomförde vår studie på fem olika skolor där sammanlagt åtta pedagoger, varav fem 

manliga idrottslärare och tre kvinnliga idrottslärare intervjuades. Av dessa arbetar fyra lärare i 

grundskolans senare år i en kommunal skola och en friskola. De andra fyra lärarna arbetar på 

gymnasiet i två kommunala gymnasieskolor och en lärare på en friskola. Utifrån studiens om-

fattning och tidsram så anser vi att vi fått en variation av respondenter utifrån idrottslärare 

från båda könen och från skolor från både kommunal regi och friskolor. Om vi fått en längre 

tidsram så hade vi också kunnat intervjua fler lärare i ämnet idrott och hälsa från flera skolor 

samt kunnat intervjua elever och observerat lektioner för att få en större djup och förståelse 

för vad de extra anpassningarna medför för både lärare och elever i ämnet Idrott och hälsa.  

 

Något som skulle givit mer tyngd till studien vore att beakta andra perspektiv som elevhälsans 

perspektiv och även ett elevperspektiv vilket förmodligen skulle medföra att undersökningen 

fått ett annat djup. Vi hade då fått en större inblick och förståelse för vad de extra anpassning-

arna medför i praktiken för både elever och lärare vad gällande upplevelser och resonemang.  

 

Vi har båda begränsad erfarenhet i att intervjua respondenter. Intervjuerna var också plane-

rade tätt inpå varandra vilket resulterade att vi varken hann transkribera eller analysera inter-

vjumaterialet mellan intervjuerna för att dra lärdomar av hur eventuella följdfrågor skulle 

kunna ha använts för att på ett ännu djupare plan fått information till studiens syfte och fråge-

ställningar.  

 

7.1.1 Studiens kvalitet 

Reliabilitet syftar till hur studiens datainsamling har genomförts på ett noggrant sätt för att 

kunna påvisa och dra slutsatser utifrån det resultat man fått (Repstad, 2007). Vi valde att an-

vända oss av individuella semistrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide för att 

vara säkra på att vi får svar på vårt syfte och frågeställningar och att varje intervju följde 

samma struktur så att vi som forskare lättare kunde analysera vårt material. Vår utgångspunkt 

var inte att jämföra lärare emellan om huruvida långt de kommit med arbetet med extra an-

passningar i idrott och hälsa utan vårt intresse låg i att belysa idrottslärares syn, tankar och 

känslor på extra anpassningar i den ordinarie undervisningen. Respondenterna fick forsk-

ningsfrågorna i förväg innan intervjuerna så att de på ett bra sätt kunde tänka igenom och för-
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bereda sig inför intervjun. Det kan både ge mer genomtänkta svar samtidigt som responden-

terna i och med att de i den här studien fick veta vad studiens frågeställningar behandlar, 

kunde lägga till eller förvanska svaren. Utifrån generaliseringsbarheten i studien och huruvida 

studiens resultat är överförbar och kan tillämpas i jämförbara studier så kan vi inte utifrån 

dessa åtta lärares utsagor hävda någon generaliserbarhet men vår uppfattning är dock att 

större studier i ämnet förmodligen skulle visa liknande resultat som i denna studie. Dessutom 

anser vi också att urvalet av de intervjuade lärarna var av stor betydelse då deras erfarenheter 

av att arbeta med olika typer av elevgrupper såsom exempelvis arbete inom särskolan i allra 

högsta grad påverkar deras syn på hur deras anpassningar i undervisningen formas för att 

skapa ett inkluderande klimat.   

 

En annan aspekt är också att vi själva arbetar som lärare på grund och gymnasieskolor där en 

av oss arbetar som specialpedagog och den andre som lärare i Idrott och hälsa på gymnasie-

nivå samtidigt som vi båda studerar halvtid på specialpedagogiska programmet. Detta medför 

naturligtvis att vi båda är färgade av vår bakgrund i hur vi formulerat våra forskningsfrågor, 

intervjufrågor och hur vi analyserat empirin. I analysarbetet har det dock varit den författare 

som arbetat som specialpedagog och inte tidigare arbetat som lärare i Idrott och hälsa som 

varit involverad i analys och resultatsammanställningen vilket vi tror varit bra för objektivitet 

aspekten i studien.  

 

7.2 Resultatdiskussion  
Vi kommer att strukturera resultatdiskussionen utifrån våra forskningsfrågor. Vi inleder med 

vår första forskningsfråga, vilka extra anpassningar för att underlätta undervisningen för ele-

ver förekommer i ämnet Idrott och hälsa enligt lärarna i ämnet. Därefter diskuteras vår andra 

forskningsfråga, vilka möjligheter respektive utmaningar det finns enligt lärare i Idrott och 

hälsa för att skapa extra anpassningar inom ämnet. Efter det följer vår diskussion om extra 

anpassningar utifrån vår tredje forskningsfråga, hur de extra anpassningarna kan utvecklas i 

ämnet Idrott och hälsa i förhållande till tillgänglighet, likvärdighet och inkludering. Som av-

slutning diskuteras den fjärde forskningsfrågan, på vilket sätt lärarna har samarbetat med 

elevhälsan för att genomföra anpassningarna.  
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7.2.1 Extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa  

Hur skolans tre nivåer och lärmiljöer inverkar och påverkar varandra visar på komplexiteten i 

svårigheten i att kategorisera de extra anpassningarna. En aspekt är att lärarna i många fall 

utgår från den enskilda elevens upplevelser på individnivå utifrån den pedagogiska och soci-

ala miljön som i sin tur påverkar gruppnivån och organisationsnivån genom de extra anpass-

ningar de implementerar för eleven i undervisningen. Ett exempel på det är de schematek-

niska lösningarna på organisationsnivå som att byta undervisningsgrupp för att främja trivsel 

och trygghet för den enskilda eleven. Bertills, m.fl. (2018) och Haycock & Smith (2011) häv-

dar att gruppens sammansättning och den sociala undervisningsmiljön påverkar hur elever 

uppfattar undervisningen och i vilken utsträckning de väljer att delta. Vår studie visar också 

att lärarna använder andra metoder för att främja närvaron genom att skapa alternativ i under-

visningen eller att lärare låter bollspel få mindre utrymme. Maher (2016) och Haycock och 

Smith (2011) menar att de aktiviteter som handlar om lagspel och gemensamma aktiviteter är 

svåra att inkludera alla elever i utan att det är de enskilda aktiviteterna som är mer inklude-

rande. Gerrbo (2012) understryker att för att kunna påvisa pedagogiska bekymmer i undervis-

ningen behöver läraren ligga steget före och arbeta med förebyggande insatser. Lärarna i vår 

studie stödjer det som Bertils, m.fl. (2018) påpekar att medvetenheten om gruppdynamikens 

kraft i ämnet Idrott och hälsa är viktig att arbeta med eftersom ämnet i sig är väldigt utläm-

nande för eleverna. Om elever upplever att de inte kan genomföra vissa moment eller inte vill 

visa det inför andra elever så är det av stor vikt att lärare arbetar med den sociala och pedago-

giska miljön för att främja en god lärmiljö annars så finns det en stor risk att elever väljer att 

inte närvara på lektionerna.    

 

En annan aspekt på organisationsnivå utifrån den pedagogiska miljön är organisering av 

mindre grupper eller individuella lösningar vilket många lärare i studien påpekade skulle 

främja många elever som har svårigheter att anpassa sig till större grupper. Haycock & Smith 

(2011) menar att extra stöd, ”en till en” undervisning eller i smågrupper är en stimulerande 

inkluderande åtgärd. Att arbeta med mindre grupper eller individuella lösningar ger lärarna 

bättre förutsättningar för att möta upp behovet i undervisningen. Det är både en inkluderande 

åtgärd eftersom undervisningssituationen då är anpassad efter elevers förutsättningar men det 

är också en exkluderande åtgärd eftersom eleven inte är en del av gruppen. Samtidigt påvisar 

det också att det är ett sätt som lärarna använder sig av för att få eleverna godkända och att 

eleverna ska kunna ta ett första steg för att närma sig idrottsarenan (Haycock & Smith, 2011).    
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En av lärarna i studien beskrev vilka möjligheter ett tvålärarsystem ger för att på ett bättre sätt 

kunna bemöta alla elever i undervisningen. Det extra stödet i form av personalresurser gav 

idrottslärarna, i enlighet med Haycock & Smith (2011), en möjlighet att möta upp de enskilda 

behoven samtidigt som de kan gå vidare med undervisningen med de andra eleverna.  Däre-

mot så är det en liten del av lärarna som beskriver att de arbetar utifrån ett tvålärarsystem vil-

ket gör det svårt att dra några slutsatser kring vilka effekter den anpassningen kan ha. Vår 

studie visar även att tvålärarstystemet gör att elever lättare kan få det stöd som de är i behov 

av samtidigt som ämnet i sig kan erbjuda flera aktiviteter och möjligheter att möta upp fler 

elever i mindre grupper eller individuellt.   

 

I likhet med Dahlström och Augustines (2018) studie är lärarnas tankar kring att kursplanen i 

Idrott och hälsa är otydligt beskrivna i vissa delar och mer preciserat i andra delar som sim-

ning och orientering. Det kan leda till att lärare i Idrott och hälsa gör olika bedömningar i in-

nehåll och bedömning. En lärare i studien framhöll det som positivt att kursplanen i Idrott och 

hälsa på gymnasienivå är så pass otydligt formulerad i kursmål och bedömningskriterier, att 

det underlättade för den läraren att kunna anpassa undervisningen utefter elevernas behov. 

Detta var även något som var mest utmärkande i vår jämförelse mellan de lärare som undervi-

sade på högstadienivå respektive gymnasienivå, då simning och orientering är obligatoriska 

moment i grundskolans kunskapskrav i Idrott och hälsa medan de inte finns med i kunskaps-

kraven i gymnasieskolans kurser (Skolverket, 2011). Dock menade samma lärare att denna 

frihet i att tolka kursplanerna också innebar ett problem när det gäller likvärdig utbildning för 

alla elever. SOU 2007:28 påvisar att kursplaner behöver vara konkreta för att främja en lik-

värdig utbildning annars är risken stor att för mycket ansvar läggs på lärarna vilket i förläng-

ningen kan motverka en likvärdig utbildning. Bertills, m.fl.(2018) problematiserar också kring 

detta dilemma där de framhåller att lärare behöver stöd i att förvandla kursplaner till lärande 

för elever som är i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa.  

 

Bertills, m.fl. (2018) framhåller att lärare behöver kommunicera och synliggöra de extra an-

passningar som är anpassade till de elever de möter i ämnet. Men det är något som inte syn-

liggörs eftersom de extra anpassningarna inte i någon större utsträckning är planerade utan 

sker i stunden för att få eleverna att delta i undervisningen. Däremot finns en kunskap om 

elevers behov av förutsättningar, vilket kan relateras till idrottslärarnas uppfinningsrikedom 
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och deras lösningsfokuserade tankesätt kring extra anpassningar i undervisningen. Det är nå-

got som Socialstyrelsen & Skolverket (2014) beskriver som ett åtgärdande arbete eftersom 

pedagoger hanterar och finner lösningar på pedagogiska bekymmer som redan har uppstått i 

undervisningssituationen. Gerrbo (2012) anser att läraren behöver visa en följsamhet till ele-

vernas behov och förutsättningar för att få eleven delaktig i de pedagogiska lösningarna. In-

kluderande undervisning handlar om att läraren i förväg planerar och skräddarsyr aktiviteter 

utifrån enskilda behov samtidigt som det inte får påverka utvecklingen av resterande elever i 

gruppen (Maher, 2016; Bertills, m.fl.,2018; Skolverket, 2014; Socialstyrelsen & Skolverket, 

2014). Därför bör läraren enligt Bertills, m.fl. (2018) och Tolgfors (2017) synliggöra vad ele-

verna ska utföra för olika moment i undervisningen och påvisa de extra anpassningar som är 

planerade. Skolverket (2014) och Skollagen (SFS 2010:800) belyser utifrån extra anpassning-

ar att eleverna ska få ett sådant stöd i undervisningen som motverkar funktionsnedsättningens 

konsekvenser så att eleverna utvecklas så långt som möjligt och då behöver läraren ta hänsyn 

till elevernas olika behov i alla lärmiljöer under hela undervisningsprocessen, vid planering, 

genomförandet, bedömningen och vid betygsättning.    

 

Vårt val av teori med utgångspunkt från skolans nivåer och lärmiljöer har gett oss kunskap 

om i vilka lärmiljöer och vilka nivåer som lärare i Idrott och hälsa genomför av extra anpass-

ningar. Med stöd av teorin så har vi utifrån intervjuerna bättre förstå i vilken lärmiljö som 

lärarna i Idrott och hälsa lägger mest tonvikt vid och vilka föreställningar och erfarenheter de 

har med extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa. Syftet med extra anpassningar i under-

visningens olika lärmiljöer är således att göra undervisningen mer tillgänglig för alla elever 

och vidare skapa förutsättningar för en likvärdig och inkluderande undervisning där alla ele-

ver kan delta. Utifrån resultatet har vi funnit utsagor om skolans pedagogiska och sociala mil-

jöer medan den fysiska miljön knappt nämns förutom när det gäller problematiken kring om-

klädningsrummet. Vi anser att lärare behöver reflektera över alla slags lärmiljöer för att ge 

eleverna de bästa förutsättningarna. Wiker (2017) kom exempelvis fram till i sin studie att 

omklädningsrummet var problematiskt för många elever och som också gjorde att många ele-

ver istället valde att inte närvara på idrottslektionen. Det är något som vi inte har undersökt 

men kunskapen om tillgänglighet i modellens lärmiljöer kan vara ett sätt för idrottslärare att 

arbeta förebyggande i ämnet Idrott och hälsa.   
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7.2.2 Möjligheter med extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa 

De fördelar med extra anpassningar som framkommer i studien handlar främst om att få ele-

ver fysiskt aktiva och att delta i idrottsundervisningen. Det kan göra att eleverna får bättre 

förutsättningar att klara de moment som de ställs inför i idrottsundervisningen. Lärarna ger 

elever möjlighet att byta undervisningsgrupp för att öka den sociala tryggheten och organise-

rar smågrupper för att kunna bemöta eleverna efter deras förutsättningar och behov. De extra 

anpassningarna leder, enligt lärarna, till ökad närvaro i idrottsämnet, ökad aktivitet i under-

visningen för elever som annars skulle ha varit passiva eller stått på sidan av och tittat på. De 

extra anpassningarna leder således till en mer tillgänglig, likvärdig och inkluderande under-

visning eftersom eleverna bemöts där de befinner sig och att läraren försöker ordna så att alla 

elever ska kunna delta efter sina egna förutsättningar och behov. Den största vinsten, enligt 

lärarna är framförallt att de når upp till de kunskapskrav som minst skall uppnås i ämnet Idrott 

och hälsa. Med utgångspunkt från styrdokumenten, Skollagen (SFS 2010:800, Lgr 11 och 

Skolverkets allmänna råd, 2014) beskrivs det att skolans uppgift består i att ge eleverna led-

ning och stimulans och se till att eleverna utifrån sina förutsättningar och behov utvecklas så 

långt som möjligt mot utbildningens mål. Utifrån detta kan de extra anpassningarna som 

framkommer i studien också innefattas under begreppet ledning och stimulans. Tolgfors 

(2017) diskuterar att BFL ger möjlighet att involvera eleverna i undervisningen och skapar en 

meningsfullhet i ämnet samt att den synliggör var eleven befinner sig så att undervisningen 

också kan anpassas efter elevens behov. Det är också något som Hult och Olofsson (2011) 

understryker att just elevers erfarenheter kopplat till kursmålen gör att undervisningen blir 

begriplig och hanterbar för eleverna.     

 

7.2.3 Utmaningar för extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa  

De utmaningar och även utmaningar som lärare i idrott och hälsa upplever i ämnet berör 

främst tidsmässiga aspekter och att kunna genomföra extra anpassningar i undervisningen för 

enskilda elever, när man som ensam lärare har ansvar för resterande i gruppen. Evaggelinou, 

m.fl. (2011) påvisar i sin studie att det finns en viss skepticism kring inkludering eftersom det 

inte finns någon tid för läraren att kunna planera och förbereda sig inför lektionerna. Att alla 

elever inte ska delta i undervisningen eller att det skulle finnas någon form av skepticism att 

arbeta inkluderande framkom inte i vår studie. Samtliga lärare i vår studie såg det som en 

självklarhet att eleverna skall delta i undervisningen, men att de inte behöver göra precis på 

samma sätt eller göra samma aktiviteter som alla andra. Däremot visar vår studie i enlighet 

med Evaggelinou, m.fl. (2011) att många lärare upplever svårigheter att implementera extra 
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anpassningar i undervisningen beroende på att antalet elever är så stort och att de har så 

många behov att ta hänsyn till. Dessutom beskriver lärare sina utmaningar att idrottsundervis-

ningen har många olika moment i olika idrottsarenor som gör att de extra anpassningarna kan 

upplevas som en svårighet att införa, eftersom de extra anpassningarna som fungerar i idrotts-

hallen kanske inte fungerar i skogen eller i badhuset. En annan bidragande orsak till införan-

det av anpassningen beror på hur självgående de övriga eleverna är i undervisningsgruppen 

och på vilket sätt de agerar. Det återspeglar också det dilemma som Nilholm (2006) påtalar 

genom att de individuella extra anpassningarna är svåra att genomföra beroende på den bredd 

och variation som idrottslärarna möter i sin undervisning. Samtidigt har skolan ett kompensa-

toriskt uppdrag att se till att undervisningen blir likvärdig för alla elever (Skolverket, 2012). 

Den ekvationen kan vara svår att lösa och är en motsättning som är inbyggd i utbildningssy-

stemet (Ahlberg, 2013). 

 

 7.2.4 Utveckling av extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa 

I vår studie framkommer att lärare i ämnet Idrott och hälsa önskar att få arbeta med mindre 

grupper alternativt att ha två lärare i undervisningen för att kunna bemöta de olikheter de mö-

ter i undervisnings situationerna. En annan önskan är också att det ska finnas tid på schemat 

för att kunna följa upp och arbeta med de elever som av olika anledningar inte närvarar på 

lektionerna eller har svårigheter att nå upp till de kunskapskrav som minst skall uppnås. Nil-

holm (2006) anser att det krävs en annan pedagogik för de “avvikande” eleverna och att det 

resulterar i att pedagoger behöver kunskap i flera olika undervisningsmetoder för att bemästra 

den mångfald de möter i undervisningen. Vi uppfattar det som att lärarna i undersökningen 

har god kunskap om vilka bekymmer eleverna har i undervisningen och försöker anpassa 

undervisningen efter dessa specifika förutsättningar och behov. Det framkommer framför allt 

hur de löser problem som uppstår i den direkta undervisningssituationen och hur de organise-

rar undervisningen med extra lektioner eller mindre grupper för att bemöta eleverna och få 

dem att nå upp till de kunskapskrav som minst skall uppnås. Problematiken ligger inte inom 

det området utan svårigheten handlar mer om att tillgodose alla elever samtidigt i undervis-

ningen, vilket verkar vara ett av lärarnas svåraste uppdrag i dagens skola (Skolinspektionen, 

2015).   

7.2.5 Elevhälsans roll 

I studien framkom det att samarbetet mellan elevhälsan och lärare i ämnet Idrott och hälsa 

sker på olika sätt. Främst sker samarbetet via dialog om elevers specifika behov och förutsätt-
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ningar och till viss del diskussioner kring extra anpassningar för enskilda elever. Flera lärare i 

ämnet Idrott och hälsa önskar ett vidare samarbete med elevhälsan utifrån frågeställningar 

som berör struktur i undervisningen och bemötande av elever. Det finns också en önskan om 

att elevhälsan bör delta i idrottsundervisningen mer frekvent och via observationer och doku-

mentation stödja elever som är i behov av särskilt stöd. Ett flertal lärare i studien anser att 

idrottslektionerna inte prioriteras i förhållande till andra ämnen som exempelvis matematik 

eller svenska. I dessa ämnen får ofta eleverna stöd av specialpedagoger eller speciallärare för 

att öva upp sina förmågor och lärarna får ofta tips och hjälp av specialpedagoger för att under-

lätta för elever i dessa ämnen. Enligt lärarna i vår studie finns inte denna hjälp från specialpe-

dagoger alls eller i mycket begränsad omfattning i ämnet Idrott och hälsa. En utökning av 

samarbetet mellan elevhälsan och Idrott och hälsa skulle enligt lärarna göra ämnet likvärdigtt 

med andra ämnen i skolan. Det skulle kunna resultera i att det blev fler diskussioner kring de 

extra anpassningarnas funktion och möjligheter i undervisningen. Lärare skulle då på ett en-

klare och tydligare sätt kunna förbereda och planera extra anpassningar i undervisningen och 

komma ifrån de spontana anpassningar som sker i stunden för att få elever att delta i under-

visningen. De anpassningar som genomfördes kan inte ses vara av negativ art, men planerade 

anpassningar är mer utvärderingsbara och medvetandegör anpassningens effekt på ett konkret 

och tydligt sätt. Samtidigt ur en dokumentationsaspekt kan planerade anpassningar lättare 

påvisa att elever får det stöd som de har rätt till för att nå upp till de kunskapskrav som minst 

skall uppnås i ämnet.  

  

En annan aspekt som Alhlberg (2013) kom fram till är att lärare kan få vägledning kring or-

ganisering och struktur i sin undervisning samt kunskapen om vikten av den pedagogiska, 

sociala, och fysiska miljöernas inverkan för att främja en likvärdig och inkluderande under-

visning. Ahlberg (2013) menar att samarbetet mellan specialpedagoger och övrig personal 

förbättrades genom att lärarna fick ett mer reflekterande förhållningssätt som gav en ökad 

pedagogisk och social inkludering. Det är ju specialpedagogens viktigaste område enligt både 

Gerrbo (2012) och Socialstyrelsen & Skolverket (2014) för att förhindra och motverka funkt-

ionsnedsättningens konsekvenser samt att arbeta förebyggande i skolans alla nivåer som indi-

vid, grupp och skolnivå. Därigenom kan eleverna inom begreppet ledning och stimulans (SFS 

2010:800 kap 3, sidan 12) nå så långt som möjligt gentemot utbildningens mål och gäller 

inom alla skolans miljöer. Vi förstår det som att det krävs en medvetenhet kring lärmiljöernas 

inverkan och ömsesidig påverkan för att främja en tillgänglig, likvärdig och inkluderande 

undervisning. Skolverket (2013) beskriver att den professionella och den kritiske läraren som 
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använder sin kunskap om eleverna och om deras förmågor, skapar ett tryggt klimat i gruppen 

och vet hur man leder en grupp. Tolgfors (2017) ger riktlinjer som kan användas i den peda-

gogiska miljön kring strukturen på undervisningen genom sambandet mellan mål och aktivite-

ter. Det kan också ge ett tillskott till ett vägledande och coachande förhållningssätt gentemot 

elever för att synliggöra var de befinner sig och vad nästa steg är gentemot kunskapskraven.  

     

7.3 Slutsats 
Den slutsats vi drar utifrån vår undersökning är att lärare i Idrott och hälsa påvisar en stor 

uppfinningsrikedom kring skapandet av extra anpassningar på individnivå i den praktiska 

delen av undervisningen men att de extra anpassningarna sker spontant i stunden för att få 

elever att delta i undervisningen, vilket gör det svårare att studera vilken effekt de extra an-

passningarna har för elever. De upplever inte heller att det är tydligt hur de extra anpassning-

arna skall utformas i ämnet utifrån skolans styrdokument (Skolverket, 2014). På grupp och 

organisationsnivå framhåller lärarna att det finns flera anpassningar som exempelvis anpass-

ningar av gruppstorlek i undervisningen och schematekniska anpassningar som exempelvis att 

förlägga lektionen i Idrott och hälsa sist på dagen för att eleverna ska ha möjlighet att duscha 

hemma. I undervisningsmiljön hade dock lärarna generellt svårare att svara på hur anpass-

ningar i ämnet kunde belysas. Oftast handlade det om att lärarna försökte planera undervis-

ningen så att så många elever som möjligt skulle känna sig bekväma med idrottslektionen. 

Det kunde handla om att många lärare medvetet undvek bollsporter i undervisningen eftersom 

dessa ofta skapade problem att inkludera elever med exempelvis bollrädsla eller känsla av 

utanförskap för elever som inte på fritiden utövade någon form av bollsport. I många fall gav 

lärarna elever som av en eller annan orsak inte kunde delta i den gemensamma undervisning-

en alternativ uppgift som att gå en promenad, göra teoriuppgifter eller på egen hand träna i 

gymmet. Dessa anpassningar ansåg dock ingen av lärarna vara framgångsrika anpassningar 

utifrån kursplanen och bedömningskriterierna i ämnet.     

 

En annan slutsats vi drar från intervjuerna med lärarna är avsaknaden av specialpedagoger i 

undervisningen i form av observationer och liknande. Det finns en kommunikation mellan 

idrottslärare och elevhälsan men det berör framför allt diskussioner kring problematiken av 

specifika elever. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ur ett specialpedagogiskt per-

spektiv verkar lysa med sin frånvaro i ämnet Idrott och hälsa.  
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7.4 Uppsatsens bidrag 
Den här uppsatsen huvudsakliga bidrag är att synliggöra komplexiteten med extra anpass-

ningar i ämnet Ioch hälsa. De extra anpassningarna är något som ofta inte planeras eller förbe-

reds i förväg utifrån elevers olika behov och förutsättningar utan sker mer spontant i stunden 

för att få elever att delta i undervisningen och de moment som skall genomföras. Vår uppsats 

skulle kunna användas som diskussionsunderlag för lärare i Idrott och hälsa eller arbetslag för 

att belysa och reflektera över vilka möjligheter extra anpassningar ger i undervisningen och 

utifrån vetskapen om hur de tre lärmiljöerna samspelar med varandra för att arbeta främjande 

mot en likvärdig och inkluderande undervisning. Det kan ge ytterligare en aspekt för att ar-

beta förebyggande med elevers närvaro i ämnet Idrott och hälsa. Vår uppsats kan också ses 

som en inspiration för lärare i Idrott och hälsa när de förbereder och planerar lektioner för att 

tillgodose olikheter i undervisningen.   

 

7.4.1 Studiens relevans för lärare i ämnet Idrott och hälsa och specialpedagoger 

Utifrån det resultat vi kommit fram till så anser vi det är angelägenhet att lägga större vikt vid 

extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa för idrottslärare eftersom de ofta planeras i stun-

den. För att arbeta främjande och förebyggande med inkluderande och likvärdig utbildning 

utifrån begreppet ledning och stimulans (SFS 2010:800 och Socialstyrelsen & Skolverket, 

2014) behöver de extra anpassningarna synliggöras och finnas med i idrottslärarnas tankar när 

de planerar och förbereder idrottslektioner. En annan aspekt som framkommer och som behö-

ver ventileras är elevhälsans roll samt ämnets status i förhållande till andra ämnen. Elevhälsan 

finns framförallt med i diskussioner kring olika problemformuleringar av specifika elever 

men inte ute på fältet genom exempelvis observationer och liknande för att arbeta förebyg-

gande med idrottsämnets olika lärmiljöer. Lärare i Idrott och hälsa brottas dessutom med äm-

nets legitimitet med både lärare och elever vilket elevhälsan kan bidra med genom en ökad 

närvaro och påvisa vikten av att arbeta förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med 

lärare i ämnet Idrott och hälsa.   

 

7.5 Vidare forskning 
Vi har i den här uppsatsen intervjuat lärare i ämnet Idrott och hälsa för att få kunskap om de-

ras uppfattningar, känslor och tankar kring extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa. För 

vidare forskning så skulle det vara intressant att också få med elevernas perspektiv. Vad anser 

elever om extra anpassningar och på vilket sätt de extra anpassningarna förebygger och stöd-
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jer dem i undervisningen. Det skulle vara intressant att även observera undervisningen och 

studera hur de extra anpassningarna fungerar i praktiken och på vilket sätt de främjar en lik-

värdig och inkluderande undervisning, både från ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv.    
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Bilaga 1   
 
 
Brev till Rektorer 
	
Örebro Universitet 

Pedagogiska institutionen 

Till 

Förnamn Efternamn 

  

Hej! 

Vi är två studenter på specialpedagogiska programmet som i vårt examensarbete kommer att 

göra en intervjustudie. Syftet med studien är att ta reda på idrottslärares syn på extra anpass-

ningar i ämnet Idrott och hälsa och hur de ser på samarbetet med skolans elevhälsa. 

Vi vill med detta brev informera dig som verksamhetsledare att vi önskar ta kontakt med …. ? 

för att genomföra en intervju på ca 20-30 minuter.  

Tack på förhand 

Vänliga hälsningar 

Patrik Tellgren x@x	Tfn: xx-xx och 

Mikael Sundin x@x	Tfn xx-xx 
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Bilaga 2  
 
 
 
Brev till Intervjurespondenter 
	
Örebro Universitet 

Pedagogiska institutionen 

Till 

Förnamn Efternamn 

  

Hej! 

Vi är två studenter på specialpedagogiska programmet som i vårt examensarbete kommer att 

göra en intervjustudie och hoppas att ni skulle kunna tänka er att medverka i denna studie 

genom att delta i en intervju på 20-30minuter. Syftet med studien är att ta reda på idrottslära-

res syn på extra anpassningar i ämnet idrott och hälsa och hur de ser på samarbetet med sko-

lans elevhälsa. Vi kommer då genom en semistrukturerad intervju ställa några frågor om hur 

ni ser på hur er undervisning i idrott och hälsa och hur denna anpassas eller skulle kunna  an-

passas utifrån elever med olika typer av svårigheter i ämnet. Vi kommer även ställa frågor 

kring samarbetet mellan elevhälsan kring ämnet idrott och hälsa.   

 

Tack på förhand 

Vänliga hälsningar 

Patrik Tellgren x@x	Tfn: xx-xx och 

Mikael Sundin x@x	Tfn xx-xx 

	
	 	



	

65	
	

Bilaga 3  
	
	
 
Intervjuguide 
	
1. Vad är viktigt för dig när du planerar en lektion i ämnet idrott och hälsa? 
2. Upplever du att det ibland finns elever som inte kan eller vill var med på lektionerna? Var-
för? 
3. Vad gör de istället? 
4. Vad gör du för att underlätta deras närvaro/deltagande i lektionerna? 
5.     Vad anser du vara extra anpassningar i ämnet idrott och hälsa för elever i behov av sär-
skilt stöd? 
6.     Eventuellt beroende på svar: Kan du ge exempel på extra anpassningar som du använder 
dig av i den ordinarie undervisningen? 
7.     Vad ser du för möjligheter/fördelar med att införa extra anpassningar i ämnet idrott och 
hälsa? 
8.     Vad ser du för utmaningar/hinder/nackdelar med att införa extra anpassningar i ämnet 
idrott och hälsa? 
9.   Samarbetar du på något sätt med skolans elevhälsa? 
10. På vilket sätt, berätta?  
11. Hur skulle du vilja samarbeta med skolans elevhälsa utifrån ditt ämne? 
12.  Om du fick önska fritt utan ekonomiska och organisatoriska begränsningar: Hur   
       skulle du vilja utveckla de extra anpassningarna i ämnet idrott och hälsa? 
 13. På vilket sätt skulle då din undervisning se annorlunda ut? 
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Bilaga 4 
 
 
 
 
  
 
Samtycke 
 
Detta examensarbete bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan 
när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna kommer då inte att behandlas vidare. De 
insamlade uppgifterna som består av inspelade intervjuer kommer enbart att användas av Pa-
trik Tellgren och Mikael Sundin, som är studenter vid Örebro universitet, för att skriva upp-
sats på Specialpedagogiska programmet. Uppgifterna kommer att användas under tiden under 
1 mars-22 augusti varefter de raderas. Du kan ta del av de uppgifter som registrerats om dig, 
återta ditt samtycke till att vi behandlar personuppgifterna eller lämna synpunkter på behand-
lingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Patrik Tellgren (xx.@xx.xx) eller 
Mikael Sundin (xx@xx.xx). Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan 
ställas till lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan 
lösas med Örebro universitet kan lämnas till Datainspektionen. 
 
Jag samtycker till ovanstående: 
 
Ort. Datum                                         Namn                                                     
 
 
_____________________                __________________________________ 
	
	
 
 

	
	


