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Sammanfattning 
Syfte med denna studie är att undersöka hur idrottslärarna tänker kring idrottsämnets 
möjligheter och svårigheter med individanpassad undervisning. Och vad lärarna anser 
krävs av dem själva för att lyckas med individualisering av undervisningen. Vidare 
syftar studien till att belysa vilka förutsättningar idrottslärarna anser ämnet idrott och 
hälsa har för att stödja elever som är i behov av särskilt stöd. Ett annat syfte med 
undersökningen är även att se hur idrottslärarnas tänker kring elever i behov av särskilt 
stöd och vad det begreppet betyder för idrottslärarna.  

Utgångspunkten för studien har varit en kvalitativ ansats. Då studien syfte är att få en 
djupare förståelse för hur idrottslärarna tänker och resonerar. Fem idrottslärare har 
intervjuats om sina tankar kring individanpassad undervisning och elever i behov av 
särskilt stöd. De frågeställningar som varit aktuella är: Vilka möjligheter och 
svårigheter anser idrottslärarna det finns för individanpassad undervisning i ämnet 
idrott och hälsa? Vad anser idrottslärarna krävs av dem själva för att individanpassa 
undervisningen? Vilka förutsättningar anser idrottslärarna att det finns i ämnet idrott 
och hälsa för att stödja elever i behov av särskilt stöd? Hur tänker idrottslärarna kring 
elever i behov av särskilt stöd? 

De slutsatser som gjorts av studien är att idrottslärarna anser att ämnet har goda 
möjligheter att stödja elever i behov av särskilt stöd på grund utav att ämnet bygger på 
rörelse.  

Idrottslärarna anser att möjligheter finns för individanpassad undervisning men det finns 
många svårigheter med det. Stora grupper, dåliga resurser och bristande kunskaper är 
svårigheter idrottslärarna pekar på när det gäller individanpassad idrott.  

 Idrottslärarna själva understryker att det som krävs av dem är att kunna se elevernas 
förutsättningar och behov. Samt att lyssna på och ha god kännedom om sina elever för 
att kunna lyckas med individualiseringen av undervisningen.  

Nyckelord 

Individanpassad undervisning, Individanpassad idrott, elever i behov av särskilt stöd, 
möjligheter, svårigheter, kvalitativa intervjuer   



 

 1 

Förord 
Efter att ha läst inriktningarna idrott och hälsa samt specialpedagogik och 
kommunikation har vi intresserat oss för hur vi kan använda oss av båda våra 
inriktningar och hur dessa två kan kombineras i praktiken. Inför rollen som blivande 
idrottslärare känner vi av den orsaken att det är av stor vikt att få mer kunskap om hur 
man kan individualisera idrottsundervisningen så att den kan erbjuda alla elever 
stimulans och utmaningar på ett tillfredsställande sätt.  Då elevernas förutsättningar 
inför ämnet idrott och hälsa kan variera i hög grad kräver det stor förförståelse av oss 
som blivande idrottslärare. För att skapa ett intresse för fysisk aktivitet hos eleverna och 
ge dem verktyg och kunskap till att själva kunna ta ansvar och påverka sin egen hälsa. 
Detta är något som alla elever har rätt till. Att få möjlighet att uppleva den glädje som 
rörelse och förmågan att använda kroppen som instrument i sitt lärande kan ge. 

 

Under vårens gång har vi arbetat med denna uppsats. Det har varit både lärorikt och i 
vissa stunder mödosamt. Utan den respons vi fått från omgivningen hade denna uppsats 
inte blivit lika bra. Därför vill vi ge ett stort tack till de idrottslärare som ställt upp och 
tagit sig tid att bidra med sina tankar. Utan er hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill 
också tacka alla kurskamrater som lyssnat och kommit med synpunkter. Det har betytt 
mycket och hjälpt oss att föra arbete vidare och öppnat upp för nya perspektiv. Till sist 
vill vi tacka vår handledare Anita Söderlund, som under arbetets gång bidragit med sina 
kunskaper, väglett och gett oss motivationen att fortsätta framåt. 

 

Ett stort tack till er alla! 
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1. Inledning 
Vi lever idag i ett demokratiskt samhälle vilket innebär att utbildning och delaktighet 

ses som en rättighet för alla. Detta har även avspeglats i skolan och läroplanen (Lpo 94) 

där man talar om ”en skola för alla”. I Lpo 94 förespråkas att undervisningen skall 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov samt alla elevers rätt till en 

likvärdig utbildning. Om svårigheter i skolan skulle uppstå så skall, enligt 

grundskoleförordningen femte kapitel (5 §), specialpedagogiska insatser för elever i 

behov av dessa i första hand ges i den klass eller grupp eleven tillhör. Detta stöds även 

av Salamanca deklarationen där den grundläggande principen om skolan är att alla barn 

oavsett förutsättningar ska lära tillsammans i det ordinarie skolväsendet om det inte 

finns starka skäl till att agera på annat sätt (Skolverket, 1999). Denna syn på skola och 

utbildning leder till att kraven på pedagogerna och den specialpedagogiska kompetensen 

blir allt större. Detta är även något Haug (1998) talar om, och menar att grundläggande 

kunskaper om specialpedagogik är nödvändiga i svensk skola för alla pedagoger, om 

möjligheter att utveckla en mer inkluderande skola ska bli till verklighet (Haug, 1998; 

Lindstrand och Brodin, 2004). 

 

Rätten till delaktighet i idrottslig verksamhet och att vara fysiskt aktiv måste ses som en 

rättighet för alla barn (Redelius och Larsson, 2005). I både läroplan (Lpo 94) och 

kursplan för idrott och hälsa betonas vikten som tidigare nämnts att utgå från varje 

enskild elevs förutsättningar och behov. Detta har därmed gett inspiration för denna 

studie. Målsättningen med detta arbete är att se vilka tankar idrottslärare har kring 

individanpassad undervisning och elever i behov av särskilt stöd. 
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2. Bakgrund 
Inledningsvis kommer viktiga begrepp som är centrala för uppsatsen att definieras. 

Detta på grund av att läsaren ska få en förståelse för vad som i denna studie avses med 

dessa begrepp. Begreppen är även viktiga att känna till innan uppsatsen läses i sin 

helhet. 

 

Vidare ämnen som kommer att belysas är valda för att få en inblick i hur tidigare 

forskning kring individanpassad undervisning och pedagogers syn på elever i behov av 

särskilt stöd har sett ut. Samt är dessa ämnen valda även för att ge en bild av vilka 

möjligheter och svårigheter som finns kring individanpassad undervisning.    

Sist i bakgrunden kommer för studien valda teoretiska utgångspunkter att diskuteras och 

läggas fram.  

2.1 Definitioner av begrepp 
  

2.1.1 Elever i behov av särskilt stöd 
I dagens diskussion om elever i behov av särskilt stöd råder olika uppfattningar om 

begreppets innebörd. I och med den rådande läroplanens (Lpo 94) införande under 

1990-talet, då decentraliseringen av skolan fick genomslag, förflyttades beslut om 

resursfördelning och vilka elever som ansågs vara berättigade till särskilt stöd till 

kommunal nivå. Under samma tidpunkt uppgav 25 procent av landets kommuner att de 

utarbetat en definition av gruppen elever i behov av särskilt stöd. Definitionerna 

varierade och rymde i synnerhet vidsträckta begrepp (Skolverket, 1998). Ett exempel på 

en sådan definition från en kommun lyder: 

 

Elever som på något sätt är förhindrade att fullt ut delta i undervisningen p.g.a. psykiska, 
fysiska eller sociala begränsningar samt olika former av inlärningssvårigheter som medför att 
arbetssätt och arbetsformer behöver särskilt anpassas. (Skolverket, 1998, sid. 22) 

 

Ovanstående definition kan ge en tydligare bild av vilka elever som är berörda av särskilt 

stöd. I sammanhanget bör tilläggas att varken elever med eller i behov av särkilt stöd bör 

vara eller är en enhetlig eller klart avgränsad grupp (Skolverket, 1998). 
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 I engelsk litteratur förekommer ofta begreppen ”special educational needs” (SEN) och 

”disabilities”. Dessa används både var för sig eller tillsammans. Enligt Smith och 

Thomas (Green och Hardman, red. 2005) berör dessa begrepp både de elever som är i 

svårigheter i skolan men också de elever som har lätt för sig och därmed behöver 

särskilda insatser för att bli motiverade. 

 

 För denna studie används benämningen elever i behov av särskilt stöd. Detta för att 

betona det tillfälliga i behovet, förhållanden inom skola och barnomsorg kan både bidra 

till och förebygga svårigheter hos barn (Skolverket, 1998). Benämningen elever i behov 

av särskilt stöd inbegriper i denna studie de elever som av något skäl för tillfället är i 

behov av särskilda insatser av skolan för att ha möjlighet att få en bra skolgång.    

2.1.2 Funktionshinder 
Begränsningar av en individs fysiska eller psykiska funktionsförmåga ses ofta som en 

definition på ett funktionshinder (Jerlinder, 2005). Det råder oenighet om vad som menas 

med ett funktionshinder. Den minsta gemensamma nämnaren för gruppen 

funktionshindrade, menar Jerlinder (2005) är enigheten om att de är en heterogen grupp. 

Enligt Socialstyrelsen (2003) är begreppet funktionshinder en paraplyterm för 

funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar eller 

delaktighetsinskränkningar. 

2.2 Vad är specialpedagogik? 
Att det inte går att definiera specialpedagogik på ett enkelt sätt har Brodin och Lindstrand 

(2004) konstaterat. Anledningen till detta är att det är ett ämne av tvärvetenskaplig 

karaktär som bygger på teorier och kunskaper från flera olika discipliner. Detta är även 

något Vernersson (2002) pekar på och menar att det inom specialpedagogiken finns 

inslag av filosofi, sociologi, psykologi och pedagogik. Ämnet innefattar även vissa 

medicinska kunskaper. Vidare skriver Vernersson att specialpedagogik som ett 

akademiskt ämne är relativt nytt och att den tidigare forskningen i huvudsak skett inom 

medicin och psykologi. Trots detta använder man i forskningssammanhang ofta samma 

teorier inom pedagogik som inom specialpedagogik skriver Brodin och Lindstrand 

(2004). Den primära skillnaden blir tydligare när det gäller principen om 

individualisering som tycks ha en starkare förankring inom specialpedagogiken enligt 

Asmervik, som Brodin och Lindstrand (2004) hänvisar till. Enligt Cook och Schirmer, 
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skriver Brodin och Lindstrand (2004), att traditionellt sätt har specialpedagogiken 

inneburit att man erbjudit något extra och annorlunda. Diskussioner kring 

specialpedagogikens existens har länge pågått och många kritiska röster har väckts 

angående ämnets vara eller icke vara. Bland annat säger Asmervik att barnets resurser 

och möjligheter kommer i skymundan då de avvikande i huvudsak lyfts fram skriver 

Brodin och Lindstrand. Vilket är en av specialpedagogikens negativa effekter. Å andra 

sidan är det viktigt att man inte bortse från barnets svårigheter för att inte frånta barnets 

rättigheter till stöd i skolan (a.a.). 

 

Det specialpedagogiska fältet kan lätt kopplas ihop med enbart de elever som befinner 

sig i svårigheter inom skolan. Men enligt Smith och Thomas (Green och Hardman, red. 

2005) så riktar sig även specialpedagogiska insatser till elever som de kallar ”specially 

gifted pupils”. Med detta menar de elever som i skolan har väldigt lätt för sig och 

behöver särskilda insatser för att få större utmaningar och ökad motivation.  

2.3 Perspektiv på ämnet idrott och hälsa för 
individualisering   
I detta avsnitt kommer ämnet idrott och hälsa att diskuteras. Fokus kommer att ligga på 

vad läroplanen (Lpo 94) och kursplanen i idrott och hälsa säger om individanpassad 

undervisning för/och elever i behov av särskilt stöd. Jämförelser med tidigare läroplaner 

lyfts fram för att ge en bild av hur det historiskt sett ut inom skolan. 

 

Ämnet har under åren haft en rad olika namn inom skolan t ex gymnastik, idrott och idag 

idrott och hälsa. Har de olika namnen inneburit att ämnet innefattat olika mål?  

Om man tittar på de gamla läroplanerna (lgr 62, lgr 69 och lgr 80) så kan man se att det 

gemensamt för alla läroplaner står att gymnastik, idrott eller idrott och hälsa som ämne 

ska bidra till att ge eleverna ett ökat intresse för rörelse och fysisk aktivitet (Ekberg och 

Erberth, 2000). I Lgr 62 betonas det även att ämnet skall vara socialt fostrande. 

Detaljerade anvisningar om hur undervisning skall planeras, innehålla och bedrivas finns 

beskrivna (Annerstedt m.fl. 2001). Någon form av individualisering var inte nämnd. Inte 

för än i Lgr 69 nämns att elevmedverkan och en ökad individualisering rekommenderas 

(Ekberg och Erberth, 2000). Detta skulle ske genom att större hänsyn till elevernas 

egenart och förutsättningar skulle tas. Övningsförrådet delades därför upp i en grundkurs 
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som var gemensam för alla elever, och i en överkurs där anpassningar efter elevernas 

förutsättningar och intressen skulle tas. Vidare framhölls för första gången även 

samarbetet mellan skola och fritid. Särskild omvårdnad av fysiskt eller psykiskt 

handikappade elever skulle också ges. Ordet fostran hade även tagits bort (Annerstedt 

m.fl. 2001). I och med Lgr 80´s införande bytte ämnet namn från gymnastik till idrott 

(a.a.). Som ett led i skolans uppgift att arbeta för jämställdhet mellan könen infördes 

samundervisning som praxis (Ekberg och Erberth, 2000). I tidigare läroplaner har 

föreskrifter om att pojkar och flickor från och med åk fem skall undervisats i åtskilda 

grupper funnits (Carlsten, 1989). Genom Lgr 80´s introducering framhölls även att 

integrering utav elever med handikapp av olika slag skall ske i all verksamhet inom 

skolan. Om ämnet idrott skrivs att undervisningen skall organiseras så att elever med 

olika handikapp kan delta. Betydelsen av att alla elever skall ges möjlighet att uppleva 

glädjen med rörelse och fysisk aktivitet understryks likaså (a.a.).    

 

I dagens kursplan för ämnet Idrott och hälsa går i likhet med lgr 80 att läsa att ämnets 

kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra 

förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på 

sina egna villkor.  
 

 

Lek, idrott och hälsa skall bidra till elevernas harmoniska utveckling, fysiskt, psykiskt och 
socialt. Ämnets specifika uppgift är därvid att utveckla barn och ungdomars 
kroppsmedvetenhet och träna deras motoriska och fysiska förmåga.  

… Ämnet har ett särskilt ansvar för de elever som har brister i sin fysiska eller motoriska 
förmåga eller andra svårigheter i samband med kroppsrörelse och friluftsliv (SOU 1993:2, kap 
3, sid 50).   

 

Kursplanen (idrott och hälsa) tar även upp att ett grundläggande syfte med ämnet är att 

kunna skapa förutsättningar för alla att medverka i olika aktiviteter på sina egna villkor.  I 

ett etiskt perspektiv ryms också frågor om förståelse för människors olika förutsättningar 

när det gäller fysiska aktiviteter. Läroplanen (Lpo 94) framhåller likaså att alla elever har 

rätt till en likvärdig utbildning. Där undervisningen skall anpassas och ha utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter och kunskaper. Vidare går att läsa att 

undervisningen skall utgå ifrån varje elevs förutsättningar och behov. Därmed skall 

följaktligen undervisningen anpassas efter varje elevs individuella egenskaper. Skolan har 
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också en särskild skyldighet för de elever som av någon anledning inte uppnår målen med 

utbildningen. Således kan inte undervisningen utformas lika för alla (Lpo 94).  

2.4 Förutsättningar för individanpassad 
undervisning i ämnet idrott och hälsa 
I både kursplan för ämnet idrott och hälsa och Läroplan (Lpo 94) står det väl skrivet att 

undervisningen skall anpassas efter varje individs egenskaper och behov. Hur går det då 

till att individanpassa undervisningen? Vilka möjligheter finns för detta och vilka är 

svårigheterna? I följande avsnitt kommer dessa frågor att ligga till grund för avsnittets 

resonemang. Detta för att belysa lärarens uppdrag och ge en förståelse för vad som kan 

tänkas krävas för att bedriva en individanpassad undervisning i ämnet idrott och hälsa.  

2.4.1 Lärarens roll 
Lärarens roll inom ämnet idrott och hälsa är att befrämja en bred fysisk kompetens och 

utveckling, ge eleverna en förståelse för betydelsen för en hälsosam livsstil, ge grund till 

en positiv självbild inom kontexten fysisk aktivitet. Idrottslärarens uppgift är även att 

skapa möjligheter för eleverna att utvecklas till en självständig och ansvars tagande 

samhällsmedlem. Elevernas personliga utveckling och skapa förutsättningar för eleverna 

att få ett livslångt intresse för fysisk aktivitet ligger också i idrottslärarens uppgifter. Att 

bidra till att eleverna lär sig uppskatta och värna om miljön och naturen ligger också på 

lärarens ansvar. (Annerstedt m.fl., 2001) 

 

Enligt Ekberg och Erberth (2000) är det också viktigt att som lärare i ämnet idrott och 

hälsa kunna lyfta fram och resonera kring de kvaliteter som ämnet ger eleverna. Särskilt 

med tanke på att ämnet har ifrågasatts och inte ansetts som bildande (Annerstedt m.fl., 

2001). För att alla elever ska få möjlighet att ta till sig ämnets kvaliteter, ska enligt Lpo 

94, undervisningen som tidigare nämnts utgå ifrån varje individs förutsättningar och 

behov.    

 

Vad innebär det då att individualisera undervisningen? Ett problem som Löwing och 

Kilborn (2002) pekar på är att långt ifrån alla lärare fått tillräckliga kunskaper genom sin 

utbildning för att kunna genomföra och planera en fungerande individualisering. Detta 

kräver nämligen dels didaktiska kunskaper om hur man kan hantera ett visst stoff på 

olika nivåer, dels att man har kunskaper och/eller erfarenheter av för – och nackdelar 
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med olika arbetssätt och arbetsformer. All individualisering kräver också god kännedom 

om respektive elevs förkunskaper (a.a.). 

2.4.2 Individuella skillnader i undervisningen 
I ett ämne som idrott och hälsa, där fysisk aktivitet och kroppen står i fokus, skiljer vi 

oss människor åt på många olika sätt. En del elever har sin styrka på det intellektuella 

planet medan vissa elever är mer fysiska. Detta kommer att avspegla sig i idrottshallen, 

det är en av anledningarna till att vi inte kan ställa samma krav på alla elever (Imsen, 

2000). Att ha kunskap om och vara uppmärksam på barnens motoriska utveckling och 

hur dem tänker är också viktigt att läraren tar in för att kunna möta eleverna på deras 

nivå och ge lämpliga övningar (Annerstedt m.fl., 2001). Det finns många aspekter av 

individuella skillnader. En del finns i form av fysiska eller psykiska funktionshinder, 

andra faktorer som anlag, attityd, kroppsbyggnad, mognad, motivation, tidigare vana att 

röra sig osv. bidrar också till skillnader som läraren måste ha i åtanke i sin utformning 

av idrottslektionen så att läraren kan erbjuda en undervisningen som vänder sig till alla 

elever (Schmidt och Wrisberg, 2001, Annerstedt m.fl., 2001).  

2.4.3 Elevinflytande 
Enligt skollagen (kap 4, 2 §) skall eleverna ha inflytande över sin utbildning och hur 

den utformas. Detta stöds även av läroplanen där det går att läsa att eleverna skall ha ett 

verkligt inflytande på utbildningens utformning. Och även att läraren tillsammans med 

eleverna ska planera och utvärdera undervisningen (Lpo 94). Att få vara delaktig sin 

skolgångs utformning är en förutsättning för lärandet. Som det ser ut idag har eleverna 

inte tillräckligt med inflytande och möjlighet att påverka det dagliga arbetet som de har 

rätt till menar Ekberg och Erberth (2000). De skriver vidare att det finns problem med 

detta och därför är det ännu inte en skola för alla.  Idrottsämnet har mycket goda 

förutsättningar för att ge eleverna inflytande över undervisningens utformning och bidra 

till skolans utveckling påstår Ekberg och Erberth (2000). Detta på grund av att ämnet 

idrott och hälsa lättare kan hitta arbetsformer som säkrar elevernas inflytande till 

skillnad från t ex vissa teoretiska ämnen. Bland annat genom att idrottslärarna har ett 

stort utbud av medel att välja på för att nå sina mål. Då blir det i sin tur också lättare att 

låta eleverna själva välja vilket medel man vill använda (a.a.). Därför kan ämnet vara 

med och väsentligt medverka till ett ökat elevinflytande och bidra till att elever i 

svårigheter får en ökad chans att lyckas i skolan (a.a.).  
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2.5 Tidigare forskning  
Den tidigare forskning som gjorts kring idrott för elever i behov av särskilt stöd, som för 

denna undersökning tagits del av, har till stor del berört elever med rörelsehinder 

(Jerlinder, 2005). Då forskning inom ämnet har begränsad omfattning har även annan 

forskning kring rörelsehindrade/funktionshindrade elevers situation i skolan tagits del av 

(Mattson, 1994; Malmqvist, 2001).  

 

När det gäller att få elever fullt delaktiga i en inkluderande idrottspedagogisk miljö är det 

viktigt att ta hänsyn till den variation i fysik och allmäntillstånd som elever med 

funktionshinder har. Dessa variationer kan påverka förmågan att delta i 

idrottsundervisningen tillsammans med övrig klass menar Jerlinder (2005).  

 

En fråga som Jerlinder (2005) ställer sig i sin licentiatuppsats är just hur elever som har 

en nedsättning i rörelseförmågan kan delta i idrottsundervisningen där rörelse är så 

centralt? Hon skriver vidare att det framgår från andra studier1 att många elever med 

funktionshinder upplever idrottsundervisningen som något de inte ges möjlighet att 

delta i och orättvis. Jerlinder (2005) hänvisar till en undersökning genomförd i Sverige 

där Barnombudsmannen konstaterar att många barn med funktionshinder utesluts från 

idrottsundervisningen. Detta trots ambitionen om en inkluderande pedagogisk 

organisation.  

 

 Mattson (1994) har utfört en studie med syfte att beskriva funktionshindrade elevers 

skolsituation och erfarenheter av självständighet och autonomi. Även denna studie visar 

på att eleverna med funktionshinder uttryckte besvikelse över sina möjligheter att ta 

egna beslut och var autonoma i skolan. En konsekvens av detta var att eleverna blev mer 

passiva. Men enligt Jerlinder (2005) framgår det från andra studier (Stone) att fysisk 

aktivitet för personer med funktionshinder innebär en rad hälsofördelar, vilket i sin tur 

medför en ökad självständighet i det dagliga livet.  Malmqvist (2001) skriver dock att 

det finns studier (se analyser i Malmqvist, 2000, 2001) som visar att elever med 
                                                
1 Barnombudsmannen, 2002 

Goodwin & Watkinson, 2000 

Heimdahl Mattson, 2001 

Jarkman, 1996 
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rörelsehinder ofta inte har haft samma omfattning och typ av undervisning som 

genomsnittseleverna och som de jämförs med 

 

Det som framgår i Jerlinders (2005) studie är att idrottslärarna i fallstudien såg den 

funktionshindrade eleven som ”en elev bland alla andra” och inte var någon de tänkte 

särskilt på då de planerade sina lektioner. Detta tankesätt innebar att eleven ställdes 

inför fler fysiska utmaningar i den inkluderande idrottsundervisningen än vad den 

exkluderande ”specialgympan” skulle ha gjort, och eleven klarade av dessa utmaningar. 

Lärarnas resonemang kan också kopplas ihop till ett tankesätt då alltför stort fokus på 

funktionshindret begränsar elevens potential att utvecklas, vilket kan ses som en orättvis 

idrottsundervisning (a.a.). Men trots att den funktionshindrade eleven sågs som en som 

alla andra, har det i detta fall gjorts vissa anpassningar i undervisningen där de hade 

elevens specifika förutsättningar och förmågor i åtanke då idrottslärarna planerade sin 

undervisning. Slutsatsen i studien är att det verkar som om vissa kompensatoriska 

lösningar i kombination med ett inkluderande förhållningssätt är tänkbara 

bakomliggande faktorer för att den praktiska pedagogiska vardagen skall fungera. Det är 

en förutsättning för att eleven skall kunna delta i idrottsundervisningen utifrån rättvisa 

premisser (a.a.).  

 

Ur ett kritiskt perspektiv kan sägas att Jerlinders (2005) undersökning är en fallstudie 

där endast en elevs situation undersökts. Resultaten som Jerlinder (2005) lyfter fram var 

att lärarna i fallstudien anpassade undervisningen efter elevens förutsättningar för att 

denne skulle kunna delta. Funktionshindret var inte det primära utan fokus låg på det 

eleven klarade. Forskningsprojektet SPEKO – Specialundervisning och dess 

konsekvenser, utfört vid Göteborgs universitet, visar på ett annat synsätt hos 

skolpersonal jämfört med Jerlinders (2005) studie. Främsta syfte med SPEKO var att 

titta på hur olika befattningshavare i grundskolan beskriver sin skolas 

specialpedagogiska verksamhet. Förutsättningar, motiveringar och genomförande 

studerades. Resultatet visar att inom samtliga befattningskategorier (rektor, 

speciallärare, specialpedagoger och lärare, totalt 80 st.) i de studerade områdena 

dominerar kraftigt uppfattningen att svårigheter hos elever är individbundna. (Persson, 

2001)   
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2.6 Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt kommer för studien valda teoretiska utgångspunkter att läggas fram. 

Dessa är valda för att skapa en större förståelse för hur resultaten kommer att tolkas. 

Eftersom denna studie belyser elever i behov av stöd och vilka förutsättningar ämnet 

idrott och hälsa har för att stödja dessa elever. Ligger därför en konstruktivistisk ansats 

till grund för studiens tolkning. Lpo 94 och kursplan för ämnet idrott och hälsa och vad 

de säger om individ anpassad undervisning är också en utgångspunkt för denna studie 

(se kap 2.3).  Vidare kommer de relativa handikapp begreppet att belysas för att visa på 

förutsättningar i miljön och vilken betydelse det har för hur svårigheter kommer till 

uttryck.  

2.6.1 Konstruktivistisk syn på lärande 
Under 90-talet så började Vygotskijs pedagogiska tankar påverka den svenska skolan. 

Vygotskijs resonemang kring hur elever i allmänhet lär sig ligger till grund för hur 

läroplanen (Lpo 94) och kursplaner är utformade. Det vill säga att de utgår från en 

konstruktivistisk syn på lärande. Med en konstruktivistisk syn betonas förutsättningarna 

i miljön kring individen som viktiga för individens lärande. Lärandet kräver även ett 

beaktande av individernas tidigare erfarenheter, kunskaper och förutsättningar. Det kan 

beskrivas så att enligt ett konstruktivistiskt synsätt sker lärande i samspel mellan 

individens villkor och förutsättningar i miljön. Dessa förutsättningar i miljön kan t ex 

vara möjligheter till samspel med andra, tillgång till information men även materiella 

och kulturella förutsättningar som böcker, leksaker och datorer etc. (Malmqvist, 2001)    

 

Vygotskij menar att det är viktigt att få eleverna intresserade av ämnet och att man bör 

undvika repetition och upprepning i så stor mån som möjligt. Således skall 

undervisningen vara varierad för att alla barn ska få möjlighet att lära och ges 

utmaningar på ett tillfredställande sätt. Vygotskij menar vidare att för att ge eleverna ett 

intresse för ämnet måste stoffet göras till elevens personliga angelägenhet. Enligt 

Vygotskij lyder grundregeln, via barnets intresse föds ett nytt intresse för barnet. 

(Lindqvist, 1999)  

 

För att lärande ska ske syftar Vygotskij till att det krävs både en aktiv elev och en aktiv 

lärare. Det är även viktigt med en aktiv social miljö. Det är i den sociala miljön som 

eleven utvecklar sina handlingar. Därmed har miljön, som hela tiden är aktiv och 
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dynamisk, en stor påverkan på eleven. Här menar Vygotskij att läraren har en viktig roll 

i att organisera miljön. (Lindqvist, 1999)  

2.6.2 Det relativa handikappbegreppet  
Det konstruktivistiska perspektivet och synen på elevers lärande kan även kopplas till det 

relativa handikappbegreppet. Där förutsättningarna i miljön är avgörande för om ett 

funktionshinder blir handikappande eller inte (skolverket, 1999). Vägledande för hur man 

ser på elever i behov av särskilt stöd och deras lärande är WHO: s kontextuella 

perspektiv: 

 

 

Först i kontakt med en miljö som inte fungerar tillfredsställande blir elevers 

funktionsnedsättningar handikappande. (Skolverket, 1999, sid 13) 

 

 

 Handikappet försvinner helt eller delvis när eleven får sin skolgång i en miljö som 

anpassar kraven efter den förmåga eleven har (Sandén, 2000). Om skolsvårigheter 

uppstår bör dessa betraktas som kontextuella istället för individuella. Men i den 

ordinarie skolan idag råder fortfarande perspektivet att eleven är ”bärare av problemet” 

visar en nationell utvärdering utförd av Skolverket (Skolverket, 1999). Att ett sådant 

perspektiv är det som är dominerande i skolan stärks även av forskningsprojektet 

SPEKO (Specialundervisning och dess konsekvenser) som genomfördes vid Göteborgs 

universitet (se kap 2.5). Resultaten från den studien visar att bland samtliga befattnings 

kategorier inom skolan dominerar synen att svårigheter hos elever är individbundna 

(Persson, 2001). Skolverkets granskning visade också att det inte finns tillräckligt med 

”varierande pedagogiska strategier”. Konsekvenserna av detta blir att skolan inte förmår 

att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning och därför uppstår ett behov av särskilda 

undervisningsgrupper (Skolverket, 1999).  



 

 15 

3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 
Syfte med denna studie är att undersöka hur idrottslärarna tänker kring idrottsämnets 

möjligheter och svårigheter med individanpassad undervisning. Och vad lärarna anser 

krävs av dem själva för att lyckas med individualisering av undervisningen. Vidare 

syftar studien till att belysa vilka förutsättningar idrottslärarna anser ämnet idrott och 

hälsa har för att stödja elever som är i behov av särskilt stöd. Ett annat syfte med 

undersökningen är även att se hur idrottslärarnas tänker kring elever i behov av särskilt 

stöd och vad det begreppet betyder för idrottslärarna.  

3.2 Frågeställningar 
 

Vilka möjligheter och svårigheter anser idrottslärarna det finns för individanpassad 

undervisning i ämnet idrott och hälsa? 

 

Vad anser idrottslärarna krävs av dem själva för att individanpassa undervisningen?  

 

Vilka förutsättningar anser idrottslärarna att det finns i ämnet idrott och hälsa för att 

stödja elever i behov av särskilt stöd? 

 

 Hur tänker idrottslärarna kring elever i behov av särskilt stöd? 
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4. Metod och genomförande 
I detta kapitel kommer denna undersöknings val av metod, upplägg och genomförande 

att beskrivas. De valda forskningsmetoderna argumenteras och motivering anges till 

varför just de har använts. Studiens tillförlitlighet och etiska ställningstaganden kommer 

likaså att diskuteras. 

4.1 Kvalitativ ansats  
Till denna studie har en kvalitativansats valts. Enligt Hartman (1998) ger en kvalitativ 

undersökning en djupare insikt om varför människor tänker och handlar som de gör. I 

överensstämmelse med Trost (1997) är en kvalitativ studie rimlig om man är intresserad 

av att t ex försöka förstå människors sätt att resonera. Det är även aktuellt med en 

kvalitativ ansats om syftet är att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster 

(Trost, 1997).  Dessa aspekter som nämnts menar Bryman (1997) är det som är 

utmärkande för kvalitativ forskning och som skiljer den från den kvantitativa. Eftersom 

syftet med denna studie är att ta reda på hur idrottslärare tänker kring individanpassad 

undervisning för elever i behov av särskilt stöd är en kvalitativ ansats aktuell för 

undersökningen. 

4.2 Datainsamling 
Då syftet med studien är att undersöka hur idrottslärares tänker kring individanpassad 

undervisning för elever i behov av särskilt stöd, blev det i detta fall intressant att 

använda sig av en metod som lyfter fram dessa tankar. Valet föll därför på kvalitativa 

intervjuer. Vilken teknik som väljs beror på vad som bäst verkar ge svar på 

frågeställningen (Patel & Davidson, 2003). 

 

4.2.1 Kvalitativa intervjuer 
 Utmärkande för kvalitativa intervjuer är bland annat att intervjuaren ställer enkla och 

raka frågor. På dessa får man innehållsrika och komplexa svar (Trost, 1993). Enligt 

Kvale (1997) handlar den kvalitativa forsknings intervjun även om att träda in och 

förstå intervjupersonens upplevelser av sin vardagsvärld, inte allmänna åsikter. Detta är 

även något Patel och Davidson (2003) nämner. De menar att syftet med en kvalitativ 
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intervju är att försöka identifiera och upptäcka beskaffenheten hos något. Det kan vara t. 

ex den intervjuades uppfattning om något fenomen. I kvalitativa intervjuer är det 

önskvärt att låta intervjun förflytta sig i olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om 

vad intervjupersonen upplever vara relevant och betydelsefullt. I kvantitativa 

undersökningar uppfattas ofta detta som en form av störning som skall undvikas 

(Bryman, 2002). 

4.3 Undersökningsgrupp 
I följande avsnitt presenteras de kriterier som legat till grund för urvalsprocessen. 

4.3.1 Urval 
Den vanligaste metoden att välja undersökningsgrupp för kvalitativa intervjuer är ett 

s.k. strategiskt urval. Det innebär att ett antal kriterier som är av praktisk och teoretisk 

betydelse för studien välj ut (Trost, 1993). De personer som var av intresse för 

föreliggande undersökning var utbildade och yrkesverksamma idrottslärare.  

 

För studien var det också önskvärt att ha en så stor spridning som möjligt mellan 

idrottslärarna i form av ålder och kön osv. Detta gick tyvärr inte att uppfylla helt i den 

utsträckning som var tänkt på grund av praktiska skäl och tidsbegränsningar. Men i de 

flesta fall vid kvalitativa undersökningar vill man inte ha ett antal liknande personer 

utan så stor variation som möjligt. Därför är det vanligen helt ointressant med ett i 

statistisk mening representativt urval. (Trost, 1993)  

4.3.2 Intervjupersonerna 
Antalet intervjupersoner som deltog i denna undersökning blev totalt fem. Personerna 

arbetar inom grundskolans alla stadier samt gymnasieskolan. Åldersspannet ligger 

mellan 26-57 år. Av intervjupersonerna var fyra män och en kvinna. 

 

Med tanke på undersökningens storlek och tidsram var antalet intervjuade hanterbart. 

Tre-fem intervjupersoner menar Kvale (1997) är lämpligt för en mindre undersökning. 

Fler än fem intervjuer kan enligt Trost (1993) även göra att materialet blir svårt att 

hantera.  
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4.4 Genomförande 
Intervjuerna för undersökningen ägde rum under en period av två veckor. Innan varje 

intervju kontaktades varje intervjuperson via telefon. Intervjupersonen tillfrågades om 

denne samtyckte till att intervjun spelades in. Alla intervjuade godkände detta och 

samtliga intervjuer spelades in på en Mp3-spelare. Kvalitativa forskare brukar spela in 

intervjuerna på band. Denna metod är av stor betydelse för den detaljerade analys som 

ofta krävs vid kvalitativa undersökningar och för att man ska kunna få fast 

intervjupersonens svar i deras egna ordalag. (Bryman, 2002)  

 

 En nackdel med att spela in intervjun, enligt Trost (1993), är att många 

intervjupersoner kan bli hämmade och besvärade. Därför är det viktigt att se till att 

bandspelare inte ligger i fokus och syns och hörs. Då detta kan påminna om det 

obehagliga att bli inspelad. I de flesta fall vänjer sig dock intervjupersonerna och 

glömmer lätt bort att de blir inspelade. (a.a.). 

 

 Intervjupersonerna informerades muntligt, både vid telefonsamtalet och innan 

intervjun, om de etiska aspekter (kap 4.6) som förekommer i forskningssammanhang. 

Vid samtalet bestämdes även tid och plats för intervjun. Platserna för intervjuerna 

varierade. Valet av plats bestämdes gemensamt med intervjupersonen. Det är vanligt att 

säga att det är den intervjuade som får bestämma var intervjun ska äga rum. Men för att 

inte lämna över allt ansvar på intervjupersonen måste intervjuaren också ha förslag på 

var. (Trost, 1993)  

 

Tre av intervjuerna ägde rum i intervjupersonernas bostad. I de två resterande 

intervjuerna var en av dessa i den intervjuades arbetsrum. Den andra skedde i ett ostört 

rum på ett lokalt bibliotek. De flesta platser har både för – och nackdelar. Ett kriterium 

är att det ska vara en plats där den intervjuade känner sig trygg. För att få en lyckad 

intervju ska även platsen vara ostörd i så stor mån som möjligt. Detta för att inte 

förstöra den goda kontakt man lyckats bygga upp sinsemellan. Intervjupersonens hem är 

ur trygghetssynpunkt ett lämpligt val. Men vissa störande aspekter kan förekomma som 

att telefonen ringer etc. På liknande sätt kan intervjupersonens arbetsrum beskrivas. 

(Trost, 1993) 
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Intervjuernas längd varierade och låg i ett tidsspann mellan 35-55 minuter. Detta 

beroende på hur samtalet utvecklades. Men också på grund av att intervjupersonerna 

hade varierande erfarenheter och tankar kring ämnet. Av det skälet angavs ingen exakt 

tid till informanterna hur länge intervjun skulle beräknas ta, utan de ombads att avsätta 

ungefär en timme för att vara på den säkra sidan. Samtliga intervjupersoner var tillfreds 

med detta tidsintervall.  

4.4.1 Intervjuernas utformning 
 För studien har en semistrukturerad intervju används med hjälp av en intervjuguide 

(bilaga 1) som innehöll de centrala teman som stod i fokus. Men intervjupersonerna har 

ändå en stor frihet att ge form åt svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte komma i 

samma ordning som i intervjuguiden. Frågor som inte ingår i denna kan också ställas, 

om intervjuaren kopplar samman till något som intervjupersonen sagt. (Bryman, 2002) 

Vid intervjuerna i denna studie användes intervjuguiden för att få en överskådlig blick 

över ämnen som skall tas upp. Intervjuguiden har varit till stöd men dock inte följts 

strikt. Enligt Kvale (1997) kan en intervjuguide vara underlättande för intervjun. I detta 

fall bidrog intervjuguiden till att de ämnen som stod i fokus lyftes fram.  

 

Tanken med frågorna i intervjuguiden var att ge stort utrymme åt den intervjuade. 

Därför ställdes frågor med låg grad av strukturering. Med detta menas att frågorna 

lämnar ett stort spelrum för intervjupersonen att svara inom (Patel och Davidson, 2003).  

Frågorna hade även låg grad av standardisering. Vilket innebär att frågorna inte alltid 

kommer i samma ordning utan anpassas efter intervjupersonen. Låg grad av 

standardisering och strukturering är vanligt förekommande vid kvalitativa 

undersökningar. (a.a.)  

 

Vid varje intervjutillfälle presenterades syftet med undersökningen. Enligt Patel och 

Davidson (2003) ska alltid syftet klargöras samt försöka relatera syftet till individens 

egna mål. Detta är viktigt för att försöka motivera de intervjuade som kanske inte alltid 

förstår nyttan med att besvara frågorna (a.a.).  För att ge möjlighet för intervjupersonen 

att känna sig avslappnad valde vi att inte gå in direkt på huvudtemat. Utan inledningsvis 

fick intervjupersonerna berätta lite om sig själv och sin yrkesroll. Hur vidare frågor för 

intervjun valdes att läggas fram och i vilken ordning, bestämdes av vilken riktning den 

intervjuades svar tog som tidigare nämnts. 
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4.4.2 Att intervjua i par. 
Vid varje intervju som gjorts för studien var det två intervjuare. Att vara två som 

intervjuar kan vara ett bra stöd menar Trost (1993). Är dessa två även samspelta blir 

kvalitén på intervjun vanligtvis högre. En fördel kan vara att mängden innehåll och 

förståelsen blir större än om endast en skulle intervjua. Men om paret ej är samspelta 

blir troligtvis effekten den motsatta. (a.a.)  

Ur den intervjuades synvinkel däremot kan två intervjuare upplevas som obehagligt 

eller som ett maktövertag. Den intervjuade kan komma att känna sig i underläge, vilket 

måste undvikas (Trost, 1993).  

Arbetsfördelningen mellan de två intervjuarna var tänkt att vara jämlikt uppdelad. Detta 

följdes i praktiken inte slaviskt, utan när något behövdes redas ut eller förtydligas 

ställdes följdfrågor i olika mängd intervjuarna emellan. Detta upplevdes fungera bra och 

blev ett naturligt inslag i intervjuerna.  

4.4.3 Analys av intervjuer 
Totalt resulterade intervjuerna i ca tre timmar bandinspelat material. Detta material 

fördes direkt efter varje intervju över från Mp3 spelaren till en dator. Från datorn har 

sedan materialet analyserats. Vid analysen valdes på grund av tidsramarna endast det 

som för syftet var intressant att transkriberas. Det transkriberade materialet lästes 

noggrant och delades upp i olika teman för att bättre få en överblick över de 

intervjuades svar. För att understödja en tolkning kan sekvenser av frågor och svar från 

flera olika intervjuer väljas att föras ihop (Patel och Davidson, 2003). 

 

För att få en helhetsbild och större förståelse av svaren pendlade analysen kontinuerligt 

mellan det transkriberade materialet och det inspelade. Enligt Patel och Davidson 

(2003) är det bra, om analysen bygger på intervjuer, att svaren inte rycks loss ur sitt 

sammanhang.   

 

Efter varje analys sammanfattades svaren för att tydliggöra intervjupersonernas tankar 

kring ämnet. En del av citaten har modifierats då överdrivet talspråk används. Detta har 

gjorts för att underlätta för läsaren. 
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4.5 Tillförlitlighet 
Då denna undersökning bygger på en kvalitativ ansats är det relevant för studiens 

tillförlitlighet att diskutera kring aspekter som belyser detta.  

 

Enligt Bryman (2002) har kvalitativa undersökningar ibland fått kritik för att vara allt 

för impressionistiska och subjektiva. Med detta menas att kvalitativa resultat i allt för 

stor utsträckning ofta bygger på forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är 

viktigt och betydelsefullt. Kritik har även riktats mot det nära och personliga 

förhållande som etableras mellan undersökningspersonerna och forskaren (a.a.). 

Undersökningspersonerna i en kvalitativ studie påverkas också med stor sannolikhet av 

forskarnas egenskaper, t ex deras kön, ålder och personlighet (a.a.).  

 

I studier som är byggda på intervjuer är intervjuarens förmåga i hög grad relaterad till 

undersökningens tillförlitlighet. Intervjuaren gör bedömningar och tolkningar när de 

registrerar svar från intervjupersonerna. Effekten av detta kan bli att olika typer av 

bedömningsfel kan uppstå. Därför är en förutsättning för god tillförlitlighet i en 

kvalitativ studie byggd på intervjuer att intervjuaren är tränad. Men för att kontrollera 

studiens tillförlitlighet kan registreringarna av svaren lagras i form av t ex 

bandinspelning. Denna ”lagring” av verkligheten gör att intervjuaren får möjlighet att 

försäkra sig om att den har uppfattat allt korrekt, genom att verkligheten då går att tas i 

repris. (Patel och Davidson, 2003)   

 

Vidare kritik som riktas mot kvalitativa studier är att resultaten är svåra att generalisera 

utöver den situation i vilken de producerats. Därför menar Bryman (2002) att resultaten 

från kvalitativa undersökningar inte skall generaliseras på populationer utan till teori. 

Därmed är det den ”övertygande styrkan” i det teoretiska tänkandet som är det 

avgörande när generaliserbarheten från en kvalitativ studie diskuteras, inte statistiska 

kriterier (a.a.). Kvaliteten på de teoretiska slutsatser som formuleras från kvalitativ data 

är därför avgörande vid bedömningen för studiens generaliserbarhet (a.a.).         
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4.6 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet har satt upp etiska aspekter för hur forskning skall bedrivas. Denna 

undersökning har beaktat de etiska principerna som antogs av humanistiska– 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet 2002. Dessa forskningsetiska principer syftar till 

att ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Det primära 

kravet som berör denna forskning är det grundläggande individskyddskravet, vilket kan 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav för forskning: 

 

1. Informationskravet 

Informationen till undersökningsdeltagarna skall omfatta undersökningens syfte och 

alla de inslag i den som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. De 

skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt till att avbryta 

sin medverkan. 

 

I denna undersökning informerades intervjupersonerna muntligt om ovanstående via 

telefon, både innan intervjuerna ägde rum samt innan varje intervju på börjades. 

 

2. Samtyckeskravet 

Forskarna skall inhämta undersökningsdeltagarnas samtycke att medverka i 

undersökningen. 

 

Detta gjordes med samtliga intervjupersoner och i inledningen av intervjuerna. 

 

3. Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla ingående personer i en undersökning skall ges största möjliga 

konfidentialitet och alla uppgifter ska förvaras så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Alla uppgifter i rapporten skall presenteras så att enskilda människor ej kan 

identifieras av utomstående. 
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Vid urvalsbeskrivningen i denna studie har intervjupersonerna hållits helt anonyma. 

I resultatredovisningen har även en del citat modifierats för att det inte ska vara 

möjligt att identifiera någon av de intervjuade via vissa uttalanden. Det insamlade 

och inspelade intervjumaterialet har endast nyttjas av undersökarna och förvarats på 

sådant sätt att ingen övrig kunnat ta del av dem. Innan och i början av varje intervju 

fick intervjupersonerna information om detta. 

 

4. Nyttjandekravet 

Endast i forskningsändamål får uppgifter om enskilda personer användas. 

 

Genom att intervjuerna och det inspelade materialet enbarts brukats för att besvara 

undersökningen syfte har detta tillämpats.  
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5. Resultat och analys 
Resultatet av studien kommer att redovisas för respektive frågeställning. Teman hos 

respektive lärare har vi försökt att ringa in. En sammanfattande analys kommer att knyta 

ihop varje frågeställning. En kort presentation av varje lärare som deltagit i studien 

inleder kapitlet. 

5.1 Lärarpresentation 
Per 

Per2 är 26 år gammal och arbetar som idrottslärare på en låg – och mellanstadie skola i 

Stockholm. Per har även läst geografi som inriktning och arbetat i två terminer. 

 

Anna 

Anna är 32 år gammal och arbetar som idrottslärare på en högstadie skola i Stockholm. 

Har även läst folkhälsovetenskap som inriktning och är utbildad hälsopedagog. Anna 

har arbetat i ett år.  

 

David 

David är 26 år gammal och arbetar som idrottslärare och mentor på en högstadie skola i 

Stockholm. Har även läst folkhälsovetenskap som inriktning och är utbildad 

hälsopedagog. Undervisar även i livskunskap. David har arbetat i snart två år.  

 

Jonas 

Jonas är 26 år gammal och arbetar som idrottslärare och arbetslagsledare på en 

mellanstadie skola i Stockholm. Är utbildad grundskolelärare år 1-7 samt inriktningen 

idrott och hälsa. Jonas har arbetat i drygt tre år.  

 

                                                
2 Alla namn är fingerade 
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Lars 

Lars är 57 år gammal och arbetar som idrottslärare på en gymnasieskola i Stockholm. 

Är utbildad både i Sverige och utomlands i ämnet idrott och hälsa. Har även läst 

engelska som inriktning. Lars har arbetat i drygt trettio år.  

5.2 Resultat redovisning 
För att få en bra helhetsuppfattning redovisas en frågeställning i taget. Olika teman har 

lyfts fram och även förstärkts med citat från de olika lärarna. På vissa ställen då lärarnas 

svar varit av samma karaktär har endast ett eller två citat valts ut. 

 

5.2.1 Möjligheter och svårigheter med individanpassad idrott 

 
Vilka möjligheter och svårigheter anser idrottslärarna det finns för individanpassad 

undervisning i ämnet idrott och hälsa? 

 

Då lärarnas svar på denna frågeställning var av varierande karaktär kommer resultatet 

att redovisas respektive lärare för sig. En likhet som dock går att urskilja är att lärarna 

till stor del talar om svårigheter med individanpassning. Svårigheter genom olika 

tillgång av resurser är något som lärarna pekar på och som de anser kan vara en 

begränsning för individualisering. 

 

Per 

Något som Per talade om var att möjligheterna för individanpassning i ämnet idrott och 

hälsa var stora. Han ansåg att de olika momenten i undervisningen relativt lätt går att 

anpassa efter elevernas förkunskaper.  Elevernas utveckling och framsteg blir därför 

avgörande för vilken nivå läraren väljer att lägga sina uppgifter på.  

 

Möjligheterna är stora, trots att jag planerar ett moment betyder inte det att individanpassning 
inte kan ske utan det sker efter elevernas förkunskaper och lätthet att lära. 

 

Vissa kanske t ex klarar av att göra frivolter efter tre lektioner medan vissa klarar en kullerbytta 
baklänges.  För mig är en individanpassad undervisning när man har med hela spannet, från 



 

 26 

det första till det sista. T ex stationer där de som ligger på en viss nivå jobbar på den nivån och 
sen arbetar sig hela vägen upp.  

 

Att tiden och stora elevgrupper var begränsade faktorer för individanpassad 

undervisning tog Per upp. Han talade även om att beroende på elevens förutsättningar 

varierade möjligheterna och svårigheterna med att individualisera undervisningen. Men 

kunskaper om individanpassad undervisning ansåg Per var något man som lärare bör 

kunna. 

Det tar ju tid! Och det är väldigt svårt om 25 elever ligger väldigt olika i utvecklingen.  

 

Läraren bör kunna planera moment och lektioner så att det passar eleverna, men det är svårt 
beroende på vilken slags svårighet eleven har.  

 

Anna 
Ett dilemma som Anna tog upp när det gäller individanpassad idrott är att elever lätt kan 

bli ”uthängda” i klassen om de har svårt att genomföra vissa moment eller aktiviteter. 

Hennes tankar är att detta kan vara känsligt för många elever och kan bidra till att skapa 

en grogrund för andra problem. 

Det kan ju synas ganska tydligt vem som är på en lägre nivå och vem som är på en högre nivå, 
annars kan man gömma sig lite och det kanske man inte kan då och det kan ju bli till ett 
problem med mobbing t ex. 

 

Anna säger att hon tror på att det går att individanpassa för elever som är i behov av 

särskilt stöd. Men en faktor som har betydelse är hur många dessa elever är. Eventuellt 

skulle det underlätta ifall man var fler än endast en lärare alternativt mindre grupper var 

något Anna också talade om. 

Oftast arbetar man ensam som lärare och det är svårt att lägga upp lektioner efter varje enskild 
elev men om det är några som behöver speciellt stöd så kan man nog fokusera på dom också 
och anpassa. Det tror jag absolut att man kan göra om det är några elever men om det är 
många är det svårt eftersom man är själv. 

 

Även Anna talade om att tiden är en begränsning för individanpassning i 

undervisningen. Och att det finns en risk om man som lärare endast fokuserar på de 

elever som behöver särskilt stöd och då glömmer bort övriga elever. 
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Framför allt tar det väldigt mycket tid. Det blir ännu mer jobb för läraren med individanpassning. 
Det tror jag är en stor begränsning även om man har tid till att planera så tror jag det är den 
största svårigheten. Om man fokuserar för mycket vid någon eller några elever kan det bli en 
begränsning att man låser sig fast vid vissa saker eller någonting och missar resten av 
gruppen. 

 

David 
Att individanpassa undervisningen ansåg David tillskillnad från vad Per och Anna sagt 

inte var tidskrävande. Han menade att individualiseringen var en naturlig del av 

planeringen. En fördel med att individ anpassa undervisningen som David talade om var 

att elevens egna förutsättningar lyfts fram och på så sätt blir det mindre krav. 

Tävlingsmomenten eleverna emellan försvinner delvis och det blir eleven som presterar 

för sig själv. 

 

Rent planeringsmässigt tycker jag inte det tar tid. Om man individanpassar lyfter man fram 
individens egna förutsättningar. På så sätt blir det mindre krav och man måste inte prestera för 
någon annan än sig själv. Det är inte jag mot dig eller vi mot dom utan jag mot mig själv. Och 
det är mina egna förutsättningar.   

 

David talade även om att svårigheterna med individanpassningen främst låg inom de 

resurser man som lärare förfogar över. Men att han inte kunde se några direkta 

svårigheter med individanpassning utan att det beror på hur läraren väljer att lägga upp 

sin undervisning. 

 

På rak arm ser jag inga direkta svårigheter med individanpassning. Utan det är hur man själv 
som lärare väljer att lägga upp sin undervisning. Däremot finns det kanske svårigheter i form av 
resurser t ex ekonomi och material man förfogar över. Även yttre förutsättningar med närhet till 
naturområden är av betydelse och storlek på sal osv.  

 

Om individanpassning hela tiden skulle bedrivas ansåg David att vissa moment skulle 

bli lidande. Som t ex lagspel och samarbetsövningar som enligt David är två viktiga 

inslag för att lära sig att arbeta i grupp och för den sociala kompetensen. 

Om man hela tiden skulle individanpassa skulle vissa moment bli lidande t ex lagspel och 
samarbetsövningar. Det är ändå en stor del av ämnets innehåll. Just samarbetsövningar tycker 
jag är väldigt viktigt att man kan se det sociala samspelet och att man kan jobba i grupp, 
oavsett vilken gruppkonstellation man hamnar i.  
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Jonas 
Elevers olika utveckling och varierande färdigheter kan vara en svårighet att ta hänsyn 

till vid individualisering talade Jonas om. Vilken nivå läraren då ska välja att lägga upp 

undervisningen på kan bli ett dilemma ansåg Jonas. 

 

Det kan vara svårt att anpassa om man har några som är otroligt duktiga och når upp till flera 
mål och några som knappt kan kasta en boll, då blir det svårt. På vilken nivå man ska lägga 
sig, det kanske inte alltid går. Det kan bli en slags kompromiss och man lägger sig någonstans 
i mitten och då kanske den duktiga blir ännu duktigare och den andra får veta att den är sämst. 

 

Jonas tar vidare upp att han tror att idrott och hälsa är just ett sådant ämne där de 

duktiga eleverna blir de som ofta styr innehållet. Vilket kan medföra att elever med 

sämre förutsättningar lätt hamnar i skymundan. 

 

Jag tror att idrotten är anpassad efter de duktiga eleverna och att idrotten är ett sådant ämne 
där elever lätt kommer i kläm. 

 

För att öka möjligheten till att kunna individanpassa och ge alla elever verktyg för att ta 

till sig undervisningen talade Jonas om att han använde sig av individuella 

utvecklingsplaner. 

 

Jag får försöka anpassa så gott jag kan för att alla ska få idrott på den nivå som dem är på. 
Utifrån mål i kursplanen har jag individuella utvecklingsplaner till min hjälp. För att alla ska få 
samma chans. 

 
I likhet med David talade även Jonas om att storlek på sal samt yttre förutsättningar kan 

både öka och begränsa möjligheterna till individanpassning. En annan möjlighet Jonas 

tar upp är att man inte alltid behöver göra allting i grupp på grund utav ämnets 

mångsidighet. 

Idrottssalen är oftast ett begränsat område men är du däremot utomhus blir det lättare att 
anpassa tror jag. Man behöver heller inte göra allting i grupp. Några kan göra en sak medan 
andra gör någonting annat som dom kanske inte fixar i större grupp. Jag försöker alltid att få 
alla att vara med, man kan alltid göra någonting. 
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Lars 
Det som Lars har berättat om är bland annat hur man på olika sätt kan lösa individuella 

situationer med enskilda elever. En svårighet han pekar på är bristande motivation hos 

elever.  

 

Det är svårt om det finns elever som inte vill vara med och som tycker det är jobbigt. Om det är 
någonting som en elev tycker är urjobbigt och mår dåligt utav kan jag och eleven komma 
överens om att just när vi har den aktiviteten kan eleven få göra någonting annat t ex simma 
eller gå till gymmet. Det är väl ett sätt att lösa det individuellt. Jag tycker inte man ska tvinga 
någon elev till att vara med, ibland måste man ta personlig hänsyn. Man vinner ingenting i 
framtiden på att tvinga elever. 

 

Lars säger att hur gruppen är samansatt påverkar möjligheterna och svårigheterna för 

individanpassningen. Hur väl gruppen fungerar och vilken inställning 

gruppmedlemmarna har till fysisk aktivitet är faktorer som påverkar resonerar han. I 

likhet med Per och Anna påpekar också Lars att storleken på gruppen har betydelse för i 

vilken utsträckning individanpassning kan ske. 

 

Ett dilemma kan vara hur gruppens sammansättning ser ut eller om alla i gruppen inte alls är 
intresserade att röra på sig. Balansen i gruppen gör mycket för vilka möjligheter man kan ha till 
att individualisera och stödja. Det viktiga är att se i just den miljö eleven är och vad man kan 
göra där. Det är inte så lätt i stor grupp där det finns många olika viljor. Men i fungerande 
grupper brukar det inte vara några svårigheter. 

 

5.2.2 Sammanfattande analys 
Något som blev påtagligt vid analysen av intervjuerna när det gäller denna 

frågeställning var att lärarna till mesta del talade om vilka svårigheterna med 

individanpassning i undervisningen var. Framförallt aspekter som gäller tid och resurser 

t ex sal storlek, tillgång till material, ekonomi osv. Att möjligheten till individualisering 

även berodde på gruppens storlek framgick också hos flera utav lärarna.  

Anna resonerade om att individualisering kan skapa indelningar i gruppen och att det 

kan leda till att elever blir utpekade. Jonas trodde även att idrotten ofta styrdes av de 

duktiga eleverna vilket kunde bidra till att de mindre bra eleverna kände sig ännu sämre. 

Detta var något David ansåg att just individualiseringen kunde minska då det inte blir 
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lika påtagligt med tävlingsmomentet utan varje elev får tävla mot sig själv utifrån sina 

egna förutsättningar.  

 

Både Lars och Jonas nämnde att en möjlighet för att kunna individanpassa i ämnet idrott 

och hälsa var att eleverna kan göra olika aktiviteter. Allt behöver inte göras tillsammans 

i den stora gruppen utan möjlighet finns att låta de som vill göra någonting annat. Per 

talade även om att det relativt lätt går att anpassa olika moment i undervisningen efter 

elevernas förkunskaper för att på så sätt individualisera. Det var då viktigt att börja från 

grunden för att sedan arbeta sig uppåt menade Per. Hur eleverna utvecklas och deras 

framsteg blir grunden för vilken nivå undervisningen kommer att ligga på uttryckte Per. 

Jonas framhävde dock att elevernas varierande färdigheter och utveckling kunde skapa 

ett dilemma om skillnaden mellan eleverna var avsevärt stora. Ofta kunde detta leda till 

en slags kompromiss vilket inte heller alltid gynnade elevernas förutsättningar. 

 

5.2.3 Kriterier för individanpassad idrottsundervisning  
 

Vad anser idrottslärarna krävs av dem själva för att individanpassa undervisningen?  

 
Det lärarna ansåg som viktigt för att en individanpassning ska lyckas är att utgå från den 

enskilda eleven, samt dennes förutsättningar och behov: 

 

 Varje elev får jobba efter sina förutsättningar, alla ligger inte på samma nivå, försök att se varje 
elev och vad den har för behov. (Anna)  

 

Att utgå ifrån eleverna själva i din planering. (Per)    

 

För att kunna utgå från elevernas förutsättningar och behov utryckte även lärarna att en 

god kännedom om eleverna var nödvändig: 

 

 Ju mer man vet om individen desto lättare är det för mig att anpassa mitt förhållningssätt 
gentemot eleven. (Lars) 
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 Förförståelse för vilka behov eleverna har och en vilja att göra det så bra som möjligt. (Jonas)   

 

En stor del i individualisering ansåg lärarna var att lyssna på eleven:  

 

Lyssna på vad eleverna tycker är viktigt för att de ska trivas. (Anna) 

 

Elevinflytande är bra! Min tanke är att eleverna får ge förslag på aktiviteter inom ramen av yttre 
faktorer och sen försöka göra en planering efter det. (Per) 

 

 En av lärarna däremot tyckte att elevinflytande var bra men inte ett krav för att kunna 

individualisera undervisningen:  

 

Det är bra att lyssna och väva in elevinflytande och vad de själva vill, men jag tror inte att det är 
ett måste. (David) 

 

Lärarna lyfte också fram att kommunikation och bekräftelse är en viktig faktor och sågs 
som ett betydelsefullt inslag: 

 

Uppmuntra, pusha på och motivera eleverna inför uppgiften. (Per) 

 

Finnas där, pusha dem och ge positiv feedback. (David) 

 

Utgå från det som eleven är bra på och tala om det för eleven. (Jonas) 

 

Viktigt att ta kontakt och samtala med eleven för att hitta nya lösningar så att eleven ska känna 
sig trygg i gruppen. (Lars) 

 

5.2.4 Sammanfattande analys 
Fyra teman gick tydligt att urskilja vid intervjuerna med lärarna:  

Att utgå från eleverna och deras förutsättningar i undervisningen uppfattades som ett 

stort krav av lärarna för att lyckas med individualiseringen. Detta var det första temat 

som ringades in.  
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Ett andra tema som går att urskilja från idrottslärarnas svar är att med en god kännedom 

om eleverna ökar möjligheterna till individualisering. Att ha kännedom om eleverna 

menade lärarna också är ett villkor för att kunna utgå från elevernas förutsättningar. 

Vidare bidrar det till att elevernas individuella behov lättare går att ta hänsyn till.     

 

En stor del i att individanpassa undervisningen lärarna talade om var att det är viktigt 

med elevinflytande och att lyssna på eleverna. Att det var bra med elevinflytande men 

inte ett krav för att lyckas med individualiseringen påpekade David tillskillnad från de 

andra svaren.  

 

Att kunna kommunicera och ge eleverna positiv feedback lyftes också fram som en del i 

individanpassningen i undervisningen. Detta uppfattades som viktigt för att kunna 

motivera eleverna och stärka dem.  

 

5.2.5 Förutsättningar för stöd i ämnet idrott och hälsa 

 

Vilka förutsättningar anser idrottslärarna att det finns i ämnet idrott och hälsa för att 
stödja elever i behov av särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa? 

 
En förutsättning alla idrottslärarna för studien talade om var att det fanns goda 

möjligheter att stödja elever i ämnet idrott och hälsa. Lärarna ansåg att det till stor del 

var på grund utav ämnets annorlunda utformning och breda innehåll, där rörelse 

används som medel för att nå målen:  

 

Att få yttra sig på ett sätt där kanske inte tal, text och bild är det viktiga, det kan nog stärka 
vissa elever att använda andra uttrycksmöjligheter och uttryckssätt. (Per) 

 

Vissa kanske behöver röra sig mer än andra och har svårt att sitta stilla. Då kan de få utlopp för 
andra saker som gör att de kanske går lättare att koncentrera sig. (Anna) 

 

Man får jobba med kroppen. Det ger en chans att öka en individs självförtroende som leder till 
en mer positiv självbild. Att man klarar av någonting med sin egen kropp. (David) 
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Ämnet handlar inte om att bli någon idrottare utan man använder idrotten som ett medel att nå 
andra mål. Som t ex att känna att det är viktigt att röra på sig och förstå varför. Det finns ett 
stort utbud av aktiviteter, då kan man hitta något som passar alla. (Lars) 

 

Två utav lärarna menade även att en förutsättning i ämnet är att det har en annan typ av 

bedömning än i många av de teoretiska ämnena. Vilket de tyckte var till fördel för de 

elever som är i behov av särskilt stöd. 

 

Det är inte rätt eller fel på samma sätt som i övriga ämnen, t ex engelska, svenska eller matte. 
Det är en helt annan bedömning. (Jonas) 

 

Idrotten utsätter inte eleverna för lika stor press som kanske vissa teoretiska ämnen gör. 
Eftersom man på idrotten inte bedömer personliga färdigheter idag på samma sätt som förut. 
Utan nu arbetar man mot andra mål. (Lars) 

 

5.2.6 Sammanfattande analys 
Av intervjuerna framgick det att lärarna ansåg att ämnet idrott och hälsa har goda 

möjligheter till att stödja elever som befinner sig i olika slags svårigheter. Detta berodde 

främst på ämnets annorlunda utformning där fysisk aktivitet och rörelse står i centrum 

och ger eleverna andra möjligheter att uttrycka sig på. En annan förutsättning Jonas och 

Lars tog upp handlade om att ämnet bedöms på ett annat sätt. Eftersom ämnet inte skall 

bedömas efter elevernas personliga färdigheter, utan efter andra mål, menade lärarna att 

detta skapade en större chans för eleverna att lyckas. De talade också om att detta kunde 

innebära en mindre press för eleverna än i t ex vissa teoretiska ämnen där det ofta ställs 

högre krav på att göra rätt.  

 

5.2.7 Idrottslärarnas tankar om elever i behov av särskilt stöd 
 

 Hur tänker idrottslärarna kring elever i behov av särskilt stöd? 

 

Denna frågeställning kan ses som relativ öppen där det finns stort utrymme för lärarnas 

tankar och upplevelser av ämnet. Svaren blev därmed mycket vidsträckta och 
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omfattande. För att tydliggöra analysen av denna frågeställning kommer den att delas in 

tre teman där varje tema får ett eget avsnitt.  

 

Vilka elever som lärarna anser är berörda av särskilt stöd var en tanke som lyftes fram 

av samtliga intervjupersoner. Både elever som generellt sätt är i behov av särskilt stöd 

och elever som är i behov av särskilt stöd just inom ämnet idrott och hälsa diskuterades.  

 

Dom elever som inte förmår av någon anledning att fungera i en ”vanlig” klass utan behöver 
särskiljas från en större grupp för att nå sina mål där (Per). 

Det kan ju vara elever som har svårt för någonting och behöver extra hjälp som inte alltid 
lärarna har tid med. Det kan vara barn som har fått en diagnos eller barn man inte riktigt vet 
vad de har för svårighet (Anna). 

 

Inom idrott tänker jag att det kan röra sig om motoriskt svaga elever. Det kan vara elever med 
bristande social kompetens. Det kan också vara elever med någon slags ställd diagnos. Men 
om man har en diagnos är det vanligt att svårigheten ligger just inom något av dessa två 
områden (David). 

 

Jag tänker just att det är elever som behöver extra stöd för att få samma chans som alla andra. 
Inte att de är några utstötta som jag bara kan knuffa undan och jobba med dom som är duktiga 
som redan idrottar själva flera gånger i veckan. Utan jag vill försöka ge de andra samma chans. 
Dom måste också få höra att dom är duktiga och bra (Jonas). 

 

Elever som inte vill vara med på idrotten. Dels elever som har olika psykiska problem eller en 
kombination av psykiska och fysiska problem. Dom tycker att dom är dåliga och inte kan, det 
ena ger det andra så att säga. Sen finns det andra som har fysiska skador exempelvis som vill 
vara med men inte kan på grund av skadan. Elever som har svårt för andra i gruppen eller som 
mår dåligt av vissa moment. Det kan också vara elever som är slappa och slöa som inte orkar 
bry sig (Lars). 

 

Både Anna och David nämnde diagnostisering av elever i behov av särskilt stöd. En 

följdfråga till lärarna blev därför vilka fördelar respektive nackdelar de kan se med 

diagnostisering. 

 

Jag tror att det är lättare för läraren att hantera eleven ifråga, att man vet vad det är. Det 
kanske lätt blir att man bara skäller på eleven istället för att man inte vet. Har eleven en 
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diagnos kan man kanske lättare ta reda på mer vad man kan göra för att hjälpa den eleven 
(Anna). 

 

Man kanske ställer lägre krav på eleven. Från början tror jag att man kanske skulle lägga sig 
på en för låg nivå (Anna). 

 

Vet man som lärare på förhand att eleven har en diagnos så har man ökad förståelse för den 
elevens beteende. Men när det gäller undervisningsbiten, om man vet om det i förväg, kan man 
ju anpassa moment och aktiviteter efter den individen och på så sätt stärka individens 
självförtroende (David). 

 

En nackdel skulle kunna vara att man som lärare kanske dömer på förhand. Att man kanske 
tror att han eller hon inte klarar vissa moment och kanske gör det för lätt för sig och därmed 
stjälper elevens chans till ökat självförtroende. Det kan ju vara nackdel om man gör den 
bedömningen och lägger sig på för låg nivå (David). 

 

För att få reda på mer om lärarnas syn på elever i behov av särskilt stöd talades det en 

del om orsakerna till elevers svårigheter. Om anledningarna till särskilt stöd var bundet 

till individen eller om orsakerna mer låg i hur den pedagogiska verksamheten såg ut 

diskuterades med lärarna. 

 

Till viss del tycker jag inte man ska skylla på eleven i fråga utan man ska även gå till sig själv 
som lärare och fråga vad kan jag göra bättre, vad har jag provat, vad har fungerat och varför? 
(Per) 

 

Jag tror att det kan vara lite både och faktiskt. I vissa lägen tror jag läraren inte är särskilt 
pedagogisk men sen kan det ju vara att eleven kanske har svårt att koncentrera sig eller inte 
kan ta till sig. Jag tror att det att det kan vara både pedagogen och eleven (Anna). 

 

Jag tror att det är en kombination. Man kan inte ta bort om man har en brist på någonting. Både 
rent motoriskt eller socialt så gäller det oavsett ämne att man har svårt att ta till sig nya moment 
och lära sig. Samtidigt kan den typen av elever bli väldigt lidande i en undervisningssituation 
där idrottslärare har hand om stora grupper på 25-30 elever att då hänga med (David). 

 

Jag tror inte att lärare som kommer ut idag, där ibland mig själv, är lika kvalificerade som de 
som gick den gamla skolan. För jag tror att de har mer gedigen kunskap om hur man lär elever 
helt enkelt. Dels tror jag det är utbildningens fel och dels hur kursplanerna är uppbyggda 
(Jonas). 
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5.2.8 Sammanfattande analys 
 Lärarnas tankar om elever i behov av särskilt stöd delades in i tre områden. Vilka dessa 

elever var, för- och nackdelar med diagnostisering samt orsaker till särskilt stöd var det 

som belystes mest under intervjuerna. De elever som var berörda av särskilt stöd var 

enligt lärarna de elever som av någon anledning behöver extra stöd på olika sätt för att 

klara av undervisningen. Vissa elever har på grund utav olika svårigheter även fått en 

diagnos. Enligt Anna och David finns det en del fördelar med detta. De talar bland annat 

om att man som lärare kan få ökad förståelse för eleven samt att det underlättar vid 

individualisering av undervisningen. Nackdelarna med diagnostisering som Anna och 

David resonerade kring var att man som lärare kanske underskattar eleven och lägger 

undervisningen på för låg nivå.  

Varför elever var i behov av särskilt stöd varierade och kunde vara allt från motoriska 

svårigheter till bristande motivation enligt lärarna. Anna, David och Per talde även om 

att orsakerna till att vissa elever är i behov av särskilt stöd var en kombination av hur 

den pedagogiska miljön ser ut och individens egna förutsättningar. Jonas ansåg att 

orsakerna låg i att lärarna inte kunde tillgodose elevernas behov på grund utav 

bristfälliga kunskaper. Detta berodde enligt Jonas på brister i lärarutbildningen och hur 

kursplanerna var uppbyggda.    
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6. Diskussion 
Detta avsnitt kommer att inledas med en diskussion kring de metodologiska problemen 

för studien. En diskussion om studiens resultat kommer också att belysas. Avsnittet 

kommer att slutas med en avslutande diskussion och slutsats där förslag till fortsatt 

forskning kommer att ges. 

6.1 Metoddiskussion 
Vid datainsamlingen för denna studie användes enbart kvalitativa intervjuer.  Att 

omvandla empirin från intervjuerna och återge det i en tolkning som svarar på syftet 

med studien var något vi uppfattade som allt annat än enkelt. Vilka frågor ska ställas för 

att kunna lyfta fram idrottslärarnas tankar och ge relevanta svar? Vad ska återspeglas i 

resultaten och vad ska inte användas? Kanske hade tolkningen av empirin från 

intervjuerna blivit annorlunda om det funnits något att jämföra den med t ex 

observationer eller en enkät. Visserligen fanns två intervjuare tillhands när intervjuerna 

gjordes och även vid analysen av dem. Vilket sannerligen gav en bredare tolkning än 

om enbart en person skulle ha varit delaktig. Detta gör i sin tur att likheten mellan 

registreringarna av svaren går att jämföras och blir ett mått på tillförlitlighet (Patel och 

Davidson, 2003). Att tolka någonting innebär också alltid en risk, vilket det även måste, 

det vill säga trots alla kontroller och olika bemötanden finns alltid risken att man tagit 

fel (Arfwedson och Ödman, 1998).    

 

Vidare svårigheter med att försöka återge någon annans tankar om ett fenomen är att det 

aldrig går att prestera någon exakt återgivning av tankeinnehållet (Arfwedson och 

Ödman, 1998). Däremot går det att göra en tillräcklig tolkning för att förstå vad en 

annan människa menar. Förvisso inte utan att den som tolkar lägger till eller drar ifrån 

på ett sätt som bestäms av den tolkandes medvetande och/eller erfarenheter (a.a.). Rör 

sig intervjun även inom problemområden eller forskningsfrågor där intervjuaren själv 

har ett stort engagemang och bestämda åsikter ligger det nära till hands att intervjuaren 

strävar efter att få fram uttalanden som stärker de egna föreställningarna (a.a.). Detta 

kan ske helt omedvetet och är i och för sig inte ett problem som är unikt enbart för 

intervjuer. Problemet kanske till och med lättare går att få kontroll över när det gäller 
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intervjuer på grund utav att det i dessa samanhang blir ganska uppenbara för 

intervjuaren (a.a.).   

Något som kan tänkas ha påverkat intervjupersonerna var också vilken plats intervjun 

ägde rum. Något vi märkte under intervjuerna var att den intervju som ägde rum på 

lärarens arbetsplats också blev mer givande än de som ägde rum i intervjupersonernas 

hem. Kanske kan det ha påverkats av att läraren som blev intervjuad på sin arbetsplats 

då kände att intervjun blev mer arbetsrelaterad. Urvalet av lärare och vilka erfarenheter 

och kunskaper de besitter har givetvis även påverkat hur svaren på intervjuerna ser ut.    

6.2 Resultatdiskussion 
 Läroplanen (Lpo 94) talar om att man ska utgå från elevernas kunskaper och tidigare 

erfarenheter tillika utgå ifrån varje enskild individs förutsättningar och behov i 

undervisningen. En del av syftet i denna undersökning blev därför att försöka se vilka 

tankar idrottslärarna har kring detta.  

 

Vilka möjligheter och svårigheter anser idrottslärarna att det finns för en 

individanpassad undervisning och vad krävs av dem själva för att lyckas med 

individualiseringen?  

Av resultatet att döma var det inte helt lätt att kunna genomföra en individanpassning. 

Flera kriterier spelade in. Enligt Löwing och Kilborn (2002) krävs det för att man både 

ska kunna planera och genomföra en fungerande individualisering mycket av läraren. 

Bland annat bör läraren kunna behärska sina ämneskunskaper på olika nivåer och känna 

till för- och nackdelar med olika arbetssätt (a.a.). Lärarna i denna undersökning talade 

mycket om vilka svårigheterna var med individanpassningen. Något vi funderat över är 

att det kanske kan bero på att många utav de intervjuade lärarna inte arbetat särskilt 

länge. Och därför saknar de erfarenheter som underlättar för att anpassa undervisningen 

efter alla elever.     

 

De flesta lärarna var överens om att en god kännedom om sina elever var viktigt för att 

kunna individualisera. Att all individualisering kräver en god kännedom om sina elever 

menar Löwing och Kilborn (2002). Genom att även ta reda på elevernas förkunskaper 
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ökar möjligheterna för individualiseringen (a.a.). Detta var likaså något lärarna talade 

om och något de trodde krävdes för att lyckas med en individanpassad undervisning.   

 

Att låta eleverna ha inflytande i undervisningen var också en del i att lyckas med 

individualiseringen talade alla lärare om. Om det var ett krav eller inte fanns olika 

åsikter om. David menade till exempel att det var bra med elevinflytande men han såg 

det inte som ett krav för en individualisering. Läroplanen (Lpo 94) och skollagen (kap 

4, 2 §) tar även upp detta. Det går bland annat att läsa att eleverna ska ha inflytande över 

sin utbildning (skollagen). Samt att läraren ska planera och utvärdera sin undervisning 

tillsammans med eleverna (Lpo 94).  Ämnet idrott och hälsa tycks ha goda 

förutsättningar för att ge elever inflytande över undervisningens utformning enligt 

Ekberg och Erberth (2000). Bland annat talar de om ett stort utbud av medel att välja på 

som idrottslärare och därmed underlättar det för att hitta arbetsformer som säkrar 

elevernas inflytande (a.a.). Flera utav lärarna beskrev hur det går att hitta andra 

lösningar och alternativ på idrotten för att individualisera. Två av lärarna ansåg att en 

möjlighet att lösa det individuellt är att eleverna inte behöver göra samma aktivitet på 

lektionen. Om man lyssnar på individen går det att hitta något som passar varje individ 

genom att ämnet förfogar över ett stort material och övningsförråd. För att lärande ska 

ske är det även viktigt att ämnet blir meningsfullt och intressant för eleven (Lindqvist, 

1999). Av den anledningen tror vi att elevernas delaktighet blir extra viktigt för ett 

fortsatt interesse för ämnet. Ett utav målen med idrotten är att skapa intresse för fysisk 

aktivitet och dess betydelse för en god hälsa. Lars nämnde t ex att man inte vinner 

någonting för framtiden genom att tvinga eleverna att vara med, för målet med ämnet är 

inte att eleverna ska bli idrottare. Utan idrotten är bara ett verktyg för att nå andra mål.     

 

På grund utav att många klasser i skolan idag är väldigt stora talade lärarna om att det 

var väldigt svårt att kunna anpassa efter alla elever. Många elever innebär fler 

individuella skillnader för läraren att ta hänsyn till. Dessa individuella skillnader är 

viktiga att ha i åtanke när man planerar sin undervisning för att alla ska få samma chans 

(Annerstedt m.fl., 2001). Det som för oss blivit tydligt är att det handlar om att för varje 

enskild individ försöka skapa möjligheter att klara av undervisningen. Två utav de 

lärare vi intervjuade talade om att det även finns svårigheter med vilken nivå man ska 

välja sin undervisning på. Lägger man sig på för låg nivå blir de duktiga lidande och 
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tvärtom. Jonas talade om att det inte alltid var bra att kompromissa i nivån på 

undervisningen för att det inte gynnade elevernas förutsättningar. Vygotskij (Lindqvist, 

1999) menar att för att lärande ska ske behöver eleverna en utmaning och det är lärarens 

uppgift att skapa den miljön.  Det framgår även från Jerlinders (2005) studie att på 

grund utav lärarnas synsätt gavs eleven större fysiska utmaningar att klara av. Fokus 

riktades inte på elevens funktionshinder utan på elevens möjligheter (a.a.).   

 

Vilka förutsättningar anser idrottslärarna ämnet idrott och hälsa har för att stödja 

elever i behov av särskilt stöd och vilka tankar har de om elever i behov av särskilt 

stöd? 

Något vi fann intressant av resultaten var hur två av idrottslärarnas tankar om 

bedömningen såg ut. Genom att målen på idrotten inte är baserade på individuella 

färdigheter så resonerade Jonas och Lars om att det blev mindre press för eleven. 

Därmed också en möjlighet till att stödja de elever som är i behov av särskilt stöd. En 

intressant tanke David lyfte fram var genom att individualisera undervisningen kan man 

tona ner tävlingsmomentet inom idrotten som många elever kanske upplever som 

påfrestande. David beskrev att det istället blir en tävling mot sig själv och på sina egna 

villkor, vilket vi tycker kan ses som en möjlighet till stöd och till ökat självförtroende. 

Det går inte att ställa samma krav på alla elever menar Imsen (2000). Det går även att se 

i kursplanen för idrott och hälsa att oavsett vilka svårigheter eleven är i ska den ges 

förutsättningar att kunna delta i undervisningen utifrån sina egna villkor. Därför känner 

vi att Davids resonemang är viktigt att belysa för att en individualisering av 

undervisningen kan ge stöd åt de elever som är i behov av det. Men även skapa 

möjligheter för alla elever att utvecklas i.  

 

En annan aspekt som lyftes fram av samtliga lärare var att möjligheterna till stöd inom 

ämnet var goda. Detta berodde främst på att uttrycksformen inom idrott bygger på 

rörelse. Detta gav eleverna andra möjligheter att utrycka sig på och många elever har ett 

stort behov av att röra på sig menar lärarna.   

De elever som är i behov av särskilt stöd beskrevs enligt lärarna på väldigt många olika 

sätt. Skolverket (1998) beskriver att det kan handla om de elever som på något sätt är 

förhindrade att fullt ut delta i undervisningen på grund av olika svårigheter. Detta 
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medför att läraren får anpassa sitt arbetssätt och arbetsformer (a.a.). Ett sådant tankesätt 

går att sätta ihop lärarnas resonemang kring de elever som är i behov av särskilt stöd.  

Anledningarna till varför de var i behov av särskilt stöd skiljde sig åt på vissa håll. De 

flesta av lärarna ansåg dock att det var en kombination av elevens svårigheter och 

förutsättningarna i miljön som gjorde att eleven fick det svårt. Vygotskij (Lindqvist, 

1999) skriver att genom att ta hänsyn till individens förutsättningar och miljöns villkor 

ger man en chans för eleven till lärande. En väldigt intressant aspekt vi tycker är hur 

Jonas resonerar till anledningen varför det är många elever som är i behov av särskilt 

stöd. Han menar att lärarna i dag, där ibland han själv, har dåliga kunskaper om hur man 

lär ut och bemöter elever vilket brister i lärarutbildningen ligger till grund för. Detta 

medför att fler elever i skolan får det svårt. Hur kursplanerna är uppbyggda gör det 

också svårare för eleverna och lärarna anser Jonas. Jonas synsätt kan jämföras med det 

relativa handikapp begreppet. Som enligt WHO definieras att först i kontakt med en 

miljö som inte fungerar tillfredställande kommer elevens svårigheter till uttryck. Något 

vi funderat över och även med tanke på att lärarna främst talade om svårigheter med att 

individualisera undervisningen är om det kanske ställs orimliga krav på lärarna idag? 

Sämre förutsättningar med ringa och/eller dåliga resurser och stora klasser kan också 

vara begränsningar för hur långt man kan individualisera. Jonas tar även upp brister 

inom lärarutbildningen. Har alla lärare de kunskaper som behövs för att stödja elever i 

behov av särskilt stöd och individanpassa sin undervisning? Det är också ett problem 

som Löwing och Kilborn (2002) pekar på. Författarna menar att det faktiskt är så att 

lång ifrån alla lärare får tillräckliga kunskaper genom utbildningen för att klara av att 

anpassa undervisningen individuellt. Inte heller kunskaper om att planera 

undervisningen efter alla elevers behov (a.a.)    

6.3 Avslutande diskussion och slutsats 
Utifrån läroplanen (Lpo 94) har frågorna kring denna studie växt fram. Svårigheter att 

hitta tidigare forskning kring idrott och individanpassad undervisning för/och elever i 

behov av särskilt stöd har gjort att intresset för ämnet ökat. Då vi känner att det är en 

viktig del i en lärares uppgift att klara av en individualisering för att kunna stödja och 

utveckla sina elever. Eftersom läroplanen även belyser detta starkt tycker vi det är 

viktigt att forskning inom ämnet fortsätter. I sammanhanget bör tilläggas att denna 
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undersökning är av begränsad storlek och omfattning och därför bara skrapat på ytan på 

detta relativt outforskade område. 

 

De slutsatser vi har gjort av denna studie är:  

 Idrottslärarna anser att ämnet har goda möjligheter att stödja elever i behov av särskilt 

stöd på grund utav att ämnet bygger på rörelse.  

Idrottslärarna anser att möjligheter finns för individanpassad undervisning men det finns 

många svårigheter med det, t ex. stora grupper, dåliga resurser och bristande kunskaper.  

Det krävs av idrottslärarna själva att de kan se elevernas förutsättningar och behov. Och 

lyssna på och ha god kännedom om sina elever för att kunna lyckas med 

individualiseringen av undervisningen.  

 

Utifrån dessa slutsatser tycker vi det skulle vara intressant och finns ett behov av vidare 

forskning om vilka kunskaper utbildningen ger idrottslärare eller lärare i allmänhet om 

individanpassad undervisning. Det skulle även vara intressant med vidare studier för att 

se om det kan finnas ett samband mellan hur möjligheterna till fysisk aktivitet hos 

elever i behov av särskilt stöd påverkar deras skolprestation. Huruvida integrering av 

andra ämnen på idrotten kan vara ett medel för att stödja elever finner vi också 

intressant för vidare forskning. 
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Intervjuguide    Bilaga 1 

 
 
1 Berätta lite om dig själv?  
 
Ålder, vad för ämnen (utbildning, var, när)? Vilket stadium undervisar du på? Hur länge 
har du arbetat som lärare? 
 
2 Hur ser du på din roll som idrottslärare? 
 
Vad anser du själv att ditt uppdrag är i ämnet idrott och hälsa?   
 
 
3 Begreppet elever i behov av särskilt stöd, vad innefattar det för dig? 
 
 
4 Hur ser du på ämnet idrott och hälsas möjligheter att stödja elever i behov av 
särskilt stöd? 
 
5 Vilka möjligheter har ämnet idrott och hälsa att individanpassa undervisningen? 
 
 
6 Vilka svårigheter har ämnet idrott och hälsa att individanpassa undervisningen? 
 
   
7 Anser du att du i din utbildning fått tillräckliga kunskaper om hur man bemöter 
elever i särskilda behov? 
 
Vad har varit bra? 
 
Vad har du saknat?  
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