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”ALLA SKA FÅ VARA MED”  

Idrott- och hälsalärares medvetenhet och inställning till sitt ämne samt 

individanpassad undervisning 

 
Abstract 
 
Under Idrott- och hälsaundervisningen synliggörs elevernas svårigheter på ett 

annat sätt än i undervisningen av teoretiska ämnen. Om en lärare i Idrott och hälsa 

utformar övningarna så att de är anpassade för den aktuella gruppen kan detta 

medföra att eleverna får en positiv inställning till ämnet. Enligt styrdokumenten 

ska lärare erbjuda eleverna möjligheter att uppnå målen för ämnet genom att 

tillämpa en individanpassad undervisning.  Syftet med undersökningen var att 

undersöka Idrott- och hälsalärares medvetenhet om och inställning till ämnet och 

individanpassad undervisning, samt beskriva hur lärare arbetar och säger sig 

kunna arbeta individanpassat i sin Idrott- och hälsaundervisning. Den genomförda 

undersökningen bestod av en observationsdel, där vi studerade hur lärarna 

arbetade samt en intervjudel genom vilken vi tog del av lärarnas inställning till 

individanpassning, lärarens roll och problematik vid individanpassning. Fyra 

lärare i Idrott och hälsa deltog i undersökningen och dessa valdes genom 

kontakter som skapats under studietiden. Resultatet visade att de fyra lärare som 

deltog i undersökningen är medvetna om elevers olika förutsättningar men de 

upplever svårigheter vid utformningen av individanpassad undervisning. Utifrån 

undersökningen kan konstateras att lärare individanpassar genom att använda sig 

av ett varierat innehåll och olika undervisningsmetoder för att nå sina elever. 

Någon lärare använder sig av åldersblandade grupper i undervisningen, medan 

någon annan använder profilklasser där eleverna väljer utifrån sitt intresseområde. 

 
 
Ämnesord: 
Idrott och hälsa, individanpassning, medvetenhet, varierat innehåll, lärare, 
undervisning, utveckling 
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1. Inledning 

Ämnet Idrott och hälsa, som det idag heter, har haft olika namn under historien. Det har 

nämnts som fysisk fostran och gymnastik. Det som varit oförändrat för ämnet under 

tidens lopp har varit ämnets närvaro i de pedagogiska systemen, det har nämligen 

förekommit någon form av rörelseaktivitet under skolgången. I Sverige präglades 

gymnastiken i skolan under hela 1800- och 1900-talets början av de tankar som Per 

Henrik Ling och hans son Hjalmar Ling hade kring gymnastiken. Deras syn på ämnet var 

att det skulle bestå av gymnastiska övningar och de hävdade att ”sport” var mer till skada 

än till nytta för hälsan. Det var inte förrän i mitten på 1900-talet som 

Idrottsundervisningen i den form som vi har nu slog igenom i skolans 

gymnastikundervisning. Nu var lärarnas fokus på hälsa, kondition och styrka samt att 

eleverna skulle anstränga sig och bli svettiga. Engström och Redelius (2002) menar att 

under de senaste åren har hälsoaspekterna och läran om ergonomi fått större betydelse för 

ämnet. Ämnet hette i 1980 års läroplan endast ”Idrott”, men vid införandet av den nya 

läroplanen 1994 fick ämnet ett tillägg till sitt namn och heter nu ”Idrott och hälsa”. Att 

ämnet ändrat namn på så vis har medfört en osäkerhet om vad som är ämnets kärna och 

innehåll (Skolverket, 2005). Som Idrott- och hälsalärare har man sedan 1980, då 

läroplanen läroplan för grundskolan skrevs, utbildats till att följa den kursplanen och när 

den nya läroplanen, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet kom 1994 var lärarna 

tvungna att anpassa sin profession efter den. Lärarna i Idrott och hälsa har under tiden 

som ämnet genomgått förändringar varit tvungna att ha en ständig medvetenhet om deras 

undervisningsmetoder, lektionsinnehåll och hur de prioriterar sitt innehåll och sina 

metoder (Annerstedt, 2007). 

 

Under utövandet av ämnet Idrott och hälsa görs främst de motoriska svårigheterna, men 

även de sociala svårigheterna, hos eleverna mer synliga för omgivningen än i de mer 

teoretiskt inriktade ämnena (Annerstedt, Pietersen & Rønholt, 2001). Därmed menas inte 

att teoretiskt inriktade ämnen inte riskerar att synliggöra elevers svårigheter, de syns bara 

inte lika tydligt som i de praktiska. Om en lärare i Idrott och hälsa utformar övningarna 

på ett icke anpassat sätt kan det medföra att någon elevs förmåga att inte genomföra 

denna specifika övning blir väldigt tydlig, vilket kan resultera i en negativ attityd till 
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ämnet hos denne elev. Detta problem kräver att lärare tar varje tillfälle i akt att få varje 

elev att känna sig tillräckligt bra och för att de ska bibehålla en positiv attityd till ämnet 

(Annerstedt, Pietersen & Rønholt, 2001). Ett sätt att undvika att eleverna skapar sig en 

negativ attityd till Idrott och hälsa är att läraren anpassar sin undervisning efter 

individerna i klassen så att alla elever känner sig delaktiga. Om eleverna känner sig 

delaktiga och får utveckla sina färdigheter på en nivå anpassad efter deras behov och 

förutsättningar bidrar det till positiva erfarenheter hos eleverna. Eleverna får en positiv 

självbild och en god upplevelse av Idrott och hälsa, men främst utvecklas elevernas 

färdigheter och förmågor. Läraren ska, enligt styrdokumenten, erbjuda eleverna sådana 

möjligheter att eleven uppnår målen med undervisningen genom att tillämpa en 

individanpassad undervisning. Elever erbjuds chansen att känna att de klarar av vad som 

krävs för att de ska kunna ta ett steg i sin motoriska och sociala utveckling. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka Idrott- och hälsalärares medvetenhet om och 

inställning till ämnet och individanpassad undervisning, samt beskriva hur lärare arbetar 

och säger sig kunna arbeta individanpassat i sin Idrott- och hälsaundervisning. 

 

1.2 Frågeställningar 

Vilken medvetenhet om och inställning till sitt ämne har lärare i Idrott och hälsa? Vilken 

inställning har Idrott- och hälsalärare till individanpassad undervisning? På vilket sätt 

säger sig lärarna kunna utforma en individanpassad undervisning?   
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2. Litteraturgenomgång 

Denna del av uppsatsen innehåller en genomgång av litteratur som relaterar till 

undersökningsområdet. I forskningsbakgrunden synliggörs styrdokumenten och 

kursplanen, lärarens roll, barns utveckling motorisk och social, problematik för lärare i 

Idrott och hälsa och teorier om utveckling och lärande. 

 

2.1 Lärarens skyldighet utifrån styrdokument och kursplaner 

Varje lärare har en skyldighet att utforma sin undervisning för att uppnå de mål och 

kriterier som står i skolans styrdokument, läroplan och kursplan.  

 

Enligt kursplanen för Idrott och hälsa (Skolverket, 2002) är det upp till varje lärare att 

genom ämnet tillsammans med eleverna utveckla deras fysiska, psykiska och sociala 

förmåga. Att sedan läraren bejakar elevernas fysiska, psykiska och sociala förmågor 

genom sitt undervisningssätt är dessutom av stor vikt. Att utveckla elevernas olika 

förmågor ska ske genom att det i undervisningen skapas förutsättningar så att alla elever 

kan delta. Deltagandet ska vara anpassat efter de olika villkoren och förutsättningarna 

som finns i elevgruppen. Det breda innehållet i ämnet skapar en helhetssyn på hur 

människan utvecklas: motoriskt, intellektuellt, socialt, känslomässigt och att detta sker 

genom ett varierat arbetssätt.  

 

Att elevers skolgång och undervisning ska vara varierad poängteras ytterligare i Lpo94 

(Lärarförbundet, 2005) där det framgår att: ”undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (sid. 10). Det är grundläggande för lärare att undervisa på ett 

sådant sätt så alla elever uppnår målen och för att läraren ska kunna tillgodose eleverna 

krävs det dessutom att undervisningen utgår ifrån elevernas tidigare erfarenheter, 

kunskaper och bakgrund. Om man utgår ifrån elevernas kunskap ges eleverna goda 

möjligheter till kunskapsutveckling och inlärning. Om eleverna bemöts av ett varierat och 

anpassat arbetssätt kan de, som skolan ska erbjuda, en växande glädje i deras väg att klara 

av exempelvis motoriska svårigheter. 
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Ämnet Idrott och hälsa har som det i inledningen nämndes ändrat sitt namn under en tid. 

Ämnet har fått ett tillägg i den bemärkelse att ämnet numera har en ökad inriktning och 

fokusering vid hälsaperspektivet i undervisningen. Läraren ska i undervisningen i Idrott 

och hälsa inte bara utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga utan även 

utveckla deras kunskaper om hur deras egen livsstil påverkar hälsan (Skolverket, 2002). 

Eleverna ska få en ökad medvetenhet om hur livsstilen påverkar såväl den fysiska hälsan 

som den psykiska, därför krävs det att läraren utgår ifrån varje enskild elevs 

förutsättningar och därefter formar innehållet i Idrott- och hälsaundervisning.   

 

2.2 Individanpassning utifrån barns motoriska och sociala utveckling 

Vi utvecklas i olika takt eftersom vi har olika förutsättningar och erfarenheter och vi är 

under en ständig utveckling under vår livstid. Vår utveckling är uppdelad i olika delar; 

motorisk, kognitiv, emotionell och social (Engström, 1988). När en individanpassad 

lektion genomförs är det av stor vikt att veta vilka steg i utvecklingen eleverna 

genomgått, var de befinner sig och var de är på väg i utvecklingen. Att elever når olika 

stadier i sin utveckling förekommer, och det anses därför att det underlättar om lärare är 

bekant med när eleverna förväntas inträda i dessa olika utvecklingsstadier och vad de 

innehåller (Huitfeldt m.fl., 1998). 

 

2.2.1 De motoriska betingelsernas påverkan på undervisning 
Som nämndes under föregående stycke, är det av stor vikt att lärare är förtrogna och 

medvetna om de olika stadierna i barns utveckling. Annerstedt (1990) menar att lärarna 

kan genom medvetenheten om de olika utvecklingsstadierna ge sina elever möjligheter 

till en god kroppsutveckling. För att barn ska klara av ett steg i sin utveckling krävs det 

att barnet är bekvämt och har kapacitet att genomföra det föregående steget innan det 

fortsatta kan tas (Huitfeldt m.fl., 1998). När ett barn kommer till världen kommer det med 

en liten plattform av motoriska färdigheter som det i sitt liv utvecklar och utformar 

(Engström, 1988). Att barnet får utlopp för sin nyfikenhet att utforska sin kropps 

möjligheter kan och ska bekräftas genom att låta det få vara aktivt och röra på sig. Det är 

angeläget att barnet under första levnadsåren får sina rörelsebehov bekräftade för att det 
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ska få en god motorisk utveckling. Sådana färdigheter som att sitta och utveckla 

förmågan att gå är grundläggande för hur och när barnet bemöter de nästkommande 

stegen i den motoriska utvecklingen (Engström, 1988; Annerstedt, 1990).  

 

Det bör finnas en medvetenhet hos läraren att barn senare i livet inte är lika långt 

utvecklade, utan att några kan vara längre i sin utveckling och andra är på ingång till det 

förväntade utvecklingsstadiet (Huitfeldt m.fl., 1998). Då krävs det att rörelserna skapar 

en aktivitet som stimulerar barnen som befinner sig i stadiet, och rörelser som lockar 

fram och ger de elever redskap att ta steget in i stadiet. 

 

Barnet kommer så småningom in i den så kallade ”motoriska guldålder” under låg- och 

mellanstadiet. Med det uttrycket menas att barnet är i en gynnsam period för utveckling 

av motorik och andra rörelsemönster (Annerstedt, 1990). Det är alltså av vikt att läraren 

tillgodoser att eleverna under denna period får den stimulans de behöver för att 

utvecklingen sker så fördelaktigt som möjligt. 

 

Vid slutet av mellanstadiet är barnet i en lycklig ålder då det i den bemärkelsen anses 

kunna behärska sin kropp, både grovmotoriskt och finmotoriskt. Men det går inte att säga 

att alla elever behärskar sin kropp lika bra vid slutet av mellanstadiet. Det är kanske 

främst här som barns rörelsesvårigheter blir tydliga. Det är förväntat att alla barn ska ha 

uppnått en viss form av färdighet vid denna ålder, men så är inte fallet och det gäller för 

lärare att var medvetna om detta (Annerstedt, 1990).  

 

2.2.2 Försenad motorisk utveckling och dess konsekvenser för undervisning i Idrott 
och hälsa 
Barn utvecklar oftast sin motorik i den takt som anses normalt, utan att de själva är 

medvetna om det. Men det finns, som vi tidigare nämnde, barn som inte uppfyllt 

färdighetskriterierna för en viss ålder. I samhället syns nu en ökning av barn som har 

svårt med grovmotoriken. Enligt Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) kan detta bero 

på ärftliga anlag, psykiska problem och hämmad utveckling. Barn med försenad motorisk 

utveckling är inte en homogen grupp vilket medför att det är svårt att se orsakerna till 
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problemen. Då barn med försenad motorisk utveckling finns i grupper med barn som 

utvecklas i den takt som anses normal är det lätt att upptäcka de barn som har problem. 

När lärare ställs inför undervisning av en elev med till exempel grovmotoriska 

svårigheter krävs kunskap att utforma en undervisningsform som tillfredställer de 

specifika behov som finns. ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

andledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Lärarförbundet, 2005, 

sid.10.) Att läraren erbjuder undervisningsformer som tillfredställer olika nivåbehov, 

inom en och samma övning, är dessutom ett av många mål som ska uppfyllas för att 

eleverna ska utvecklas (Huitfeldt m.fl., 1998).  

 

2.2.3 De sociala betingelsernas påverkan på undervisning 
Det finns många fördelar med Idrott och hälsa och en av de viktigaste, bortsett från den 

motoriska träningen, är att eleverna i ämnet utvecklar sina sociala egenskaper (Gatz, 

Messner & Ball-Rokeach, 2002). Eleverna utsätts i ämnet Idrott och hälsa för att 

samarbeta och samspela oftare än i till exempel engelska, svenska med flera. Därför 

fordras det att eleverna har en god uppfattning om hur de rent socialt ska agera 

tillsammans med andra elever. Det fordras dessutom att den undervisande läraren besitter 

kunskaper om i vilken utsträckning samspelet och samarbetet kan genomföras. Det gäller 

att undervisningen, som tidigare nämnts, läggs på rätt utvecklingsnivå, alltså inte för 

långt tillbaka och inte för långt fram i elevernas utveckling. 

 

I stora drag handlar den sociala utvecklingen hos barn om hur de dels ser på sig själva, 

men även hur de ser på andra och hur pass de sätter sig in i andras situation. Att barn 

behärskar detta på olika sätt är likt hur de på olika sätt behärskar de motoriska 

färdigheterna (Engström, 1988). När barn deltar i undervisningen, så görs detta utifrån 

olika förutsättningar och insikt i vilken utsträckning de genomför något specifikt. 

 

Under de första åren av barnets uppväxt präglas det mycket av att det är självupptaget 

och egocentriskt, uppfattningen av oliktänkande tillsammans med skillnader i åsikter är 

inte särskilt utvecklat. Men ändå finns det ett behov av att bekräftas (Annerstedt, 1990). 

Detta resulterar att i en samarbetsövning kan barnet i ena stunden vara fokuserad på sitt 
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eget agerande och skjuter omgivningen åt sidan, för att sedan ta till sig andra och deras 

agerande (Engström 1988; Annerstedt, 1990).  Förmågan att inte enbart enkelspårigt 

agera tillsammans med andra blir mer och mer påtaglig under uppväxten då barnet 

inleder fler relationer tillsammans med andra. Barnet skaffar en större bekantskapskrets 

och det bidrar till att samarbetsförmågan utvecklas. Men inte för alla. Den sociala nivån 

hos barn skiljer sig, något barn kan anses vara mer moget än ett annat. Barns agerande i 

olika sociala situationer skiljer sig åt och bör tas i åtanke vid till exempel en lektion i 

Idrott och hälsa. Därför krävs det att lärare har insikt i skillnaderna i de olika 

förutsättningarna för de berörda och därifrån utvecklar detta steg (Annerstedt, 2007). Att 

barnet deltar i varierade uppgifter, där det enskilda tillsammans med det kollektiva ska 

tillämpas är viktigt och har dessutom fastslagits i styrdokument (Annerstedt 1990; 

Lärarförbundet 2005). Denna tillämpning ska för övrigt ske på ett sådant sätt så att alla 

barn ska känna att de bidrar med något värdefullt och på så vis kan vara trygga med det. 

Tillämpningen medför i sig att barnet bekräftas och därigenom utvecklas det till att få en 

positiv attityd till sig själv, och inte minst till sin omgivning (Annerstedt, 1990). Om inte 

så finns risken att det resulterar i dålig självtillit hos barnet och därför är det av stor vikt 

att bedömningen och tillämpningen sker utifrån barnets förutsättningar. 

 

2.2.4 Idrott och hälsa bidrar till barns sociala kompetens och utveckling 
I de senaste läroplanerna läggs det stor vikt vid att social utveckling är viktigt för 

lärandet, och ämnet Idrott och hälsa kan bidra med mycket till detta. När eleverna 

undervisas i Idrott och hälsa kombineras de teoretiska aspekterna med de praktiska, vilket 

resulterar i en helhetsutveckling av eleverna menar Annerstedt, Pietersen och Rønholt 

(2001). Eleverna stöter oftast, eller merparten av tiden, på situationer där det teoretiska 

förenas med det praktiska i Idrott och hälsa genom exempelvis regler, ramar och roller 

(Gatz, Messner & Ball-Rokeach, 2002). När detta inträffar sätts elevernas sociala 

kompetens på sin spets och kräver att de kan förhålla sig till att deras sociala utveckling 

fungerar med deras omgivning. Som nämndes i föregående stycke kan det trots att barnen 

är lika gamla finnas en stor skillnad i den sociala utvecklingen och mognaden. Ett yngre 

barn kan vara mer moget än ett annat äldre barn (Annerstedt, 2007). Skillnaderna mellan 

barnens utveckling kräver att läraren tillgodoser att varje elev upplever sig kunna bidra 
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med sina sociala kunskaper i undervisningen och att de uppnår målen (Lärarförbundet, 

2005).  För att barnen ska klara av målen krävs det att det teoretiska, var eleverna finns 

och ska finnas, tillsammans med det praktiskt, hur de ska komma dit där de ska finnas, 

tillämpas och dessutom fungerar för eleverna. Om en elev känner att de inte kan delta 

utifrån sin sociala kompetens finns det risk att eleven inte utvecklas i den takt som 

förväntas (Annerstedt, Pietersen och Rønholt, 2002). 

 

2.3 Lärarens roll i ämnet Idrott och hälsa 

På vissa skolar uppfattas det ibland som att Idrott- och hälsalärare har lägre status än 

lärare i teoretiska ämnen. Det är därför viktigt att man som lärare i Idrott och hälsa 

bejakar sin roll och profession för att upprätthålla en status som är likvärdig med andra 

ämneslärare (Karlefors, 2002). En lärare ska fungera som en förebild och vägvisare för 

eleverna och om undervisningen i Idrott och hälsa har samma status som övriga lektioner 

kan det medföra att lektionerna i Idrott och hälsa blir attraktiva för fler elever. 

 
Alla som är delaktiga i elevernas undervisning i skolan har ett medföljande ansvar för att 

undervisningen sker på ett fullgott sätt, men även en möjlighet att föra elever mot 

önskvärda riktningar och nödvändiga kunskaper. Lärare i Idrott och hälsa anses ha en 

viktig roll i elevernas utveckling menar Annerstedt (2007). Som Idrott- och hälsalärare 

finns det tillfällen att ge eleverna erfarenheter och en inblick i olika rörelseaktiviteter, och 

dessutom få eleverna att förknippa rörelseaktiviteterna med en positiv känsla och vilja att 

ha mer. Utöver denna möjlighet, kan lärare i Idrott och hälsa agera på ett sådant medvetet 

och inspirerande sätt så att elevernas erfarenheter kännetecknas som meningsfulla och 

givande för dem. Att eleverna uppfattar ämnet och dess innehåll som något positivt är 

inget som sker automatiskt, utan kräver ansträngning och medvetenhet av den 

undervisande läraren. Annerstedt poängterar att det som upplevs som svårast med att 

undervisa i Idrott och hälsa är att kunna uppträda på ett sätt som inspirerar eleverna och 

att man kan styra eleverna med sitt innehåll mot specifika mål för undervisningen. Men 

Annerstedt menar också att lärare i Idrott och hälsa har förutsättningar att utöva en 

mindre form av direkt påverkan: ”Idrottshallar är små samhällen i miniatyr och där kan vi 
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uppmuntra vissa förhållningssätt och undertrycka andra” (2007, sid. 18). Det som lärarna 

i Skolverkets nationella utvärdering (Skolverket, 2005) upplever vara viktigast att 

uppmuntra mest genom undervisningen i Idrott och hälsa är att ha roligt genom fysik 

aktivitet. Det som lärarna anser vara näst viktigast är att eleverna lär sig att samarbeta och 

efter det så kommer det att eleverna ska förbättra sin fysik (Skolverket, 2005).  

 

Vidare belyser Annerstedt (2007) att många av de som utbildar sig till eller undervisar i 

Idrott och hälsa har en god relation till ämnet. Det finns en allmän uppfattning om att 

lärare i Idrott och hälsa överlag är idrottsintresserade, detta styrks väldigt mycket i media 

(Skolverket, 2005). Den goda relationen kan ha utvecklats med anledning av att lärarna 

själva är aktiva utanför skolans väggar och uppskattar att arbeta med barn och ungdomar 

sedan innan sin lärarkarriär (Annerstedt, 2007). Den goda relationen kan även grunda sig 

i att lärarna under sin skolgång hade en positiv inställning och attityd till att undervisas i 

Idrott och hälsa, men det behöver inte gälla för alla lärare i Idrott och hälsa. Ämnet 

uppskattas och förknippas inte med ordet ”roligt” av alla elever. Annerstedt (2007) menar 

att även om ämnet har en hög popularitet, finns det elever som inte tycker det är roligt att 

delta i undervisningen i Idrott och hälsa. Det är ytterst viktigt att som lärare inte glömma 

denna grupp som inte har samma intresse av ämnet som många andra. Om man som 

lärare under sin egen skolgång uppfattade ämnet som roligt, kan göra att man lätt 

glömmer bort de som inte var av samma uppfattning. Detta leder i sin tur till att det kan 

uppstå svårigheter att sätta sig in i ens grupps sätt att tänka. Gatz, Messner och Ball-

Rokeach (2002) hävdar tillsammans med Annerstedt (2007) att om läraren bygger 

undervisningen från sin egna positiva inställning och relation kan läraren i sin tur sprida 

sin inspiration vidare till eleverna. 

 

2.4 Lärares medvetenhet kring individanpassning och dess upplevda 

svårigheter   

I föregående stycke togs lärarnas syn på vad som ansågs vara viktigast att uppmuntra 

eleverna till genom undervisningen i Idrott och hälsa. Det som lärarna anser vara de tre 

minst viktiga sakerna är att lära sig konkurrera, tävlingsmoment och utveckla en kritisk 
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förmåga. Om man däremot belyser vad lärarna anser vara den viktigaste utgångspunkten 

för idrottsundervingen är det att “eleverna får ett positivt förhållande till den egna 

kroppen.” (Skolverket, 2005, sid. 23). Då kan det tyckas konstigt att det inte är viktigt att 

eleverna utvecklar en kritisk förmåga, då eleverna kan behöva kritiskt granska media i 

samhället. Det kan i media ofta förekomma felaktigt och negativt förvridet kroppsideal. 

 

Studier har visat på att Idrott och hälsa blivit ett än mer accepterat ämne och dessutom ett 

av de viktigaste ämnena i en svensk skola (Skolverket, 2005). Ämnet sägs ha fått en 

starkare ställning under de senaste åren beroende på den ökade medvetenheten och 

kunskapen om dess påverkan på elevers hälsa och välbefinnande, och inte av bättre 

undervisningskvalitet (Annerstedt, 2007). Trots den ökade medvetenheten om ämnets 

bidrag till en bättre hälsa så har ämnets undervisningstid kortats ner. Karlefors (2002) 

menar att dagens lärare uppfattar att tiden för ämnet har minskat. Redan i 

planeringsstadiet upplever läraren att ett visst innehåll måste sållas bort på grund av 

undervisningstiden. Det som då ofta blir lidande är individens individuella utveckling till 

förmån för gruppen i stort. Att tiden minskar och att ämnet har ett brett innehållsområde 

som ska hinnas med har lett till, som vi nämnde i inledningen, att vad som ska utgöra 

kärnan i Idrott och hälsa är oklart för lärarna (Annerstedt, 1990). Tidsbristen medför 

också att idrottsämnet blir mer styrt och stramt, eftersom basinnehållet kräver sitt 

utrymme innan elevernas medbestämmande blir aktuellt. Om man däremot ställer 

Karlefors (2002) resonemang kring minskad undervisningstid mot Skolverkets (2005) 

undersökning som genomfördes mellan 1992-2003, framgår det i den undersökningen att 

var tionde lärare tycker sig märka att tiden till idrottsundervisning har minskat. Att det 

inte är fler som upplever någon förändring i undervisningstid kan vara att skolorna har en 

stor frihet, vilket sin tur gör att de själva kan lägga upp undervisningen. Med denna frihet 

har vissa skolor valt att lägga mer tid till Idrott och hälsa, medan andra prioriterar annat. 

 

Individualisering i Idrott och hälsa skiljer sig gentemot de övriga ämnena i skolan. 

Visionen för hur denna individualisering ska skapas och genomföras är annorlunda i 

Idrott och hälsa än övriga skolämnen. Lindkvist (2003) menar att den vanligaste formen 

av individualisering i Idrott och hälsa är så kallad hastighetsindividualisering, vilket 
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betyder att eleverna arbetar i sin egen takt men med samma standardiserade innehåll. 

Många lärare verkar acceptera att de inte kan nå alla elever i sin undervisning (Karlefors, 

2002). Att inte alla elevernas intresse bejakas är frustrerande för lärarna och de elever 

som då inte får det stöd som de kräver och behöver, utvecklar en fientlig attityd till 

ämnet. Karlefors poängterar att om tiden hade utökats, hade fler elever fått en betydligt 

bättre undervisning inom ämnet och den negativa inställningen från eleverna hade kunnat 

undvikas. Annerstedt (2007) menar att det inte är tiden som skapar hälsosammare och 

mer kompetenta utövare utan innehållet under lektionen. Annerstedt poängterar att om 

eleverna jagas omkring i en idrottssal i en hel timme är det inte ohälsosamt för eleverna, 

men det är långt ifrån alla elever som upplever sig få en god hälsa av detta förfarande. 

Det är, enligt Annerstedt, viktigt att få till stånd en lektion med ett innehåll där ett 

sammanhang och en variation kan urskiljas. Några kriterier som lärare i Idrott och hälsa 

bör ha i åtanke då undervisningen utformas är bland annat att varje elev ska få en bred 

fysisk kompetens och en god fysisk utveckling för ett livslångt intresse för den fysiska 

aktiviteten.  

 

Dessutom bör man som lärare genom ämnet ge varje elever förutsättningar att utveckla 

ett brett rörelseregister för att därmed stimuleras att fortsätta engagera sig i fysisk 

aktivitet. Att ge eleverna en bred fysisk kompetens och en god fysisk utveckling kräver 

en del av den undervisande läraren. Att elever arbetar och tillämpar sig kunskap i olika 

tempo är något som lärare bör ha i åtanke. Eleverna har olika typer av inlärningsbehov 

och metoder för hur det ska ske, vilket kräver mycket av lärarens förmåga att kunna 

individanpassa. Elevernas olika färdighetsgrad utgör en svårighet vid undervisningen 

menar Annerstedt (2007), men inte ett hinder. Eleverna ska stimuleras i sin utveckling 

som i sin tur anpassas efter deras kunskapsnivå, en uppgift ska inte vara alltför lätt men 

inte heller för svår. Därför gäller det att hitta en genomförbar lösning som bejakar 

elevernas olika färdighetsgrad genom uppgifter med olika svårighetsgrad. Att genomföra 

tanken i praktiken anses även detta vara svårt eftersom de finns många olika 

färdighetsnivåer i elevgrupperna (Annerstedt, 2007).  
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2.5 Skilda synsätt på hur barns lärande och utveckling sker  

Ett sätt att tillfredställa de färdighetsnivåerna hos eleverna i Idrott och hälsa kan vara att 

som lärare klargöra sin inställning till hur lärande och utveckling sker på bästa sätt. Det 

finns olika teorier på lärande och utveckling, Vygotskij (1981) poängterar att alla barn 

utvecklas i sin egen takt, den potentiella utvecklingszonen, medan Piaget (1971) anser att 

alla barn följer en och samma utvecklingskurva.  

 

Vygotskij (1981) påpekar att man måste bestämma hur barnets zon ska se ut innan man 

kan börja arbetet. Först måste zonens undre gräns bestämmas, alltså vad barnet redan kan, 

efter det måste man bestämma zonens övre gräns, vad det är barnet ska lära sig. När man 

har bestämt de två gränserna kan arbetet påbörjas. Först kan barnet utföra målet 

tillsammans med handledning och senare kan det utföra målet själv. När barnet uppnått 

målet automatiseras målet och kunskap har inhämtas och bearbetats. Huitfeldt med flera 

(1998), har likt Vygotskij (1981), uttryckt att barn tillämpar sig kunskap och färdigheter 

på bästa sätt om de är förtrogna med en specifik färdighet och samtidigt får utmanas 

vidare. Alltså att barnet har utvecklat en färdighet och klarar av den på ett bra sätt, och 

sedan utmanas av lärare att ta nästa färdighet i utvecklingen. Att hela tiden erbjuda barnet 

en utmaning som underhåller bekanta färdigheter och samtidigt utmana till nya 

färdigheter, kan uppfattas som en form av individanpassning (Huitfeldt m.fl., 1998).  

 

Om man däremot titta på hur Piaget (1971) ser på utveckling och lärande så menar Piaget 

att utvecklingen är biologiskt betingad det vill säga att det är förutbestämt hur 

utvecklingen ska gå till. Piaget menar att det finns olika utvecklingsstadier som en 

människa går igenom vid olika skeden i livet. Denna syn på utveckling och lärande är 

inte en form av individanpassning då den teorin är att det är barnets ålder som ska styra 

vilken nivå undervisningen sker på. 
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2.6 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Enligt kursplanen för Idrott och hälsa (Skolverket, 2002) ska läraren utveckla elevernas 

fysiska, psykiska och sociala förmåga. Att utveckla elevernas olika förmågor ska ske 

genom att det i undervisningen skapas och anpassas efter elevernas olika förutsättningar 

så att alla kan delta. Att elevers skolgång och undervisning ska vara varierad och 

anpassningsbar poängteras ytterligare i Lpo94 (Lärarförbundet, 2005) där det framgår att 

varje elevs förutsättningar och behov ska forma undervisningen. Om eleverna bemöts av 

ett varierat och anpassat arbetssätt kan de, som skolan ska erbjuda, en växande glädje i 

deras väg att klara av exempelvis motoriska svårigheter.  

 

Det är av stor vikt att lärare är förtrogna och medvetna om de olika stadierna i barns 

motoriska och sociala utveckling. Annerstedt (1990) menar att lärarna kan genom 

medvetenheten om de olika utvecklingsstadierna ge sina elever möjligheter till en god 

motorisk utveckling. Det samma gäller vid utvecklingen av de sociala färdigheterna hos 

eleverna, alltså att läraren är medveten om de olika sociala färdigheterna då denne 

utformar undervisningen. För att en elev ska klara av nästkommande steg i utveckling 

måste det vara förtrogen med det föregående steget. Som lärare i Idrott och hälsa är det 

ytterst viktigt att veta att alla elever utvecklas i olika takt och att de olika 

utvecklingsstadierna i gruppen bejakas i undervisningen.  

 

Lärarens roll i ämnet Idrott och hälsa är att inspirera och skapa en god relation mellan 

eleverna och rörelseaktiviteterna, men detta är inget som sker per automatik. Lärare i 

Idrott och hälsa agera på ett medvetet sätt i sin undervisning för att eleverna ska skapa 

den goda relationen till ämnet och dess innehåll. Det som anses vara de tre viktigaste 

delarna i ämnet enligt lärarna själva är att eleverna ska ha roligt, lära sig samarbeta och 

att de ska förbättra sin fysik (Skolverket, 2005). De delar som anses vara minst viktiga i 

Idrott och hälsa är att eleverna ska lära sig konkurrera, tävlingsmoment och att utveckla 

en kritisk förmåga. 

 

Det som undervisande lärare i Idrott och hälsa upplever som en svårighet är att på grund 

av tidspressen så tvingas de sålla bort ett visst innehåll i deras undervisning. Innehållet i 



 19 

undervisningen blir stramare och därigenom blir elevernas individuella utveckling 

lidande till förmån för gruppens i stort. Att lärarna inte kan nå alla sina elever och alla 

elevers intresse inte bejakas är frustrerande för lärarna, men det är många lärare som 

verkar acceptera det ändå.  

 

Några kriterier som lärare i Idrott och hälsa bör uppfylla i sin undervisning är att den 

utformas så att varje elev ska få en bred fysisk kompetens och en god fysisk utveckling 

för ett livslångt intresse för den fysiska aktiviteten. Dessutom bör man som lärare genom 

ämnet ge varje elever förutsättningar att utveckla ett brett rörelseregister för att därmed 

stimuleras att fortsätta engagera sig i fysisk aktivitet. Eleverna ska stimuleras i sin 

utveckling som i sin tur anpassas efter deras kunskapsnivå, en uppgift ska inte vara alltför 

lätt men inte heller för svår. 

 

Det finns olika teorier på lärande och utveckling, Vygotskij (1981) poängterar att alla 

barn utvecklas i sin egen takt, den potentiella utvecklingszonen, medan Piaget (1971) 

anser att alla barn följer en och samma utvecklingskurva. Vygotskij (1981) hävdar att 

barnet tillämpar sig kunskap och färdigheter bäst när det har utvecklat en färdighet och 

klarar av den på ett bra sätt, och sedan utmanas av lärare att ta sig ann nästa färdighet i 

utvecklingen. Att hela tiden erbjuda barnet en utmaning som underhåller bekanta 

färdigheter och samtidigt utmana till nya färdigheter, kan uppfattas som en form av 

individanpassning (Huitfeldt m.fl., 1998). Piagets (1971) teori kan däremot inte uppfattas 

som en form av individanpassning då den teorin utgår ifrån att det är barnets ålder som 

ska styra vilken nivå undervisningen sker på. Barnets utveckling är biologiskt betingad, 

det vill säga att det är förutbestämt hur utvecklingen ska gå till. 

 

2.7 Problemprecisering 

Tidigare forskning har synliggjort vikten av att anpassa och utforma undervisningen 

utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Litteraturgenomgången har även 

speglat vad Idrott- och hälsalärare anser vara de mest väsentliga och minst väsentliga 

delarna i deras undervisning. Dessutom har tidigare forskning och litteratur delgett olika 
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teorier för hur barn tillämpar sig kunskaper och utvecklas. Den information som 

redovisats i litteraturgenomgången har resulterat i nedanstående frågeställningar, som 

genom denna undersökning ska synliggöra Idrott- och hälsalärares tankar och 

resonemang kring sitt ämne och individanpassad undervisning.   

 

Vilken medvetenhet om och inställning till sitt ämne har lärare i Idrott och hälsa? 

Vilken inställning har Idrott- och hälsalärare till individanpassad undervisning?  

På vilket sätt säger sig lärarna kunna utforma en individanpassad undervisning?   

 



 21 

3. Metod 

För att kunna få svar på frågeställningarna har fyra lärare i Idrott och hälsa intervjuats 

och observerats. 

 

3.1 Val av metod 

Fyra lärare i Idrott och hälsa observerades under en lektion för att få en inblick i deras 

sätt att undervisa. Under observationerna visste lärarna inte vad undersökningsområdet 

var, eftersom det riskerade att skapa en konstlad lektion som inte skulle resultera i ett 

sanningsenligt resultat. Bell (2006) menar att man måste vara vaksam på eventuella 

skevheter när man genomför en undersökning. Om lärarna hade vetat 

undersökningsområdet så fanns det en risk att lärarna som observerades skulle ha 

genomfört en lektion utifrån undersökningsområdet istället för att genomföra en lektion 

utifrån deras egentliga syfte och mål. Utan denna risk för en konstlad lektion 

genomfördes observationerna. Därefter intervjuades lärarna för att kunna se relationerna 

mellan deras teoretiska tankar och deras praktiska handlingar. Lärarna fick förklara hur 

deras planering för de observerade lektionerna var utformad och vad deras mål och syfte 

var. Lärarnas svar användes för att se hur, och om, deras tankar omvandlades i praktiken. 

En observation är inte beroende på vad människor säger att de gör eller vad de säger att 

de tänker, den grundar sig i vad människan faktiskt gör (Denscombe, 2006). En intervju 

kan medföra att man enbart får fram det som en person tänker och inte hur denne 

verkligen agerar. ”Vad människan säger att de gör, vad de säger att de föredrar och vad 

de säger att de tänker, kan inte med automatik förmodas återspegla sanningen” 

(Denscombe, 2006, sid. 163.) Om man däremot kopplar ihop det som sägs under 

intervjun med det som genomförs i observationen så synliggörs förhållandet mellan teori 

och praktik tydligare. Därefter ställdes frågor som berörde lärarnas inställning och deras 

tankar kring utformning av individanpassad undervisning. Genom frågorna kan man få en 

inblick i hur lärarna tänker kring den specifika undervisningsformen och deras roll i sättet 

att undervisa i den.  
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3.1.1 Kvalitativ intervju som del av metod  
Intervjun i denna undersökning var semistrukturerad vilket innebär att intervjuaren har en 

färdig lista på ämnen eller frågor som ska behandlas och besvaras. Intervjun hade ingen 

bestämd ordning utan frågorna togs upp efter hur de passade i samtalet, detta för som 

Denscombe (2006) menar att respondenten ska kunna utveckla sina idéer och gå djupare 

in på ämnet. Intervjun blev på så sätt flexibel det vill säga att man kunde ta det ämnet 

eller den fråga som passar i samtalet och ändå få med allt som behövdes (Bell, 2006). Vid 

intervjun kunde kroppsspråk och tonfall noteras och intervjun får en helhet till skillnad 

från en enkät där det blir en smalare fokusering (Svedner & Johansson, 2001) En nackdel 

med kvalitativa intervjuer är att de tar lång tid att genomföra och bearbeta. Därför 

begränsades antalet intervjupersoner till fyra stycken och därmed blir representativiteten 

inte lika stor som vid en enkätundersökning. Analysen av svaren som kom fram vid den 

kvalitativa intervjun var svår att genomföra. Bell (2006) menar att man inte fått fram 

givna svarsalternativ vid en kvalitativ intervju utan det kan skilja mycket mellan de olika 

respondenternas svar. Däremot blev svaren utförliga och uttömmande vilket gav en stor 

bredd vid analysen. 

 

3.1.2 Strukturerad observation som del av metod 
I denna undersökning användes observation eftersom en observation inte är beroende av 

vad människor säger att de gör, eller vad de säger att de tänker utan bygger på det man 

ser. Observationen som genomfördes var en strukturerad observation vilket innebär att vi 

har ett observationsschema. Syftet med detta observationsschema är enligt Denscombe 

(2006) att minimera de variationer som är beroende av individuella uppfattningar om vad 

som händer. Observationsschemat som användes fungerade som en ram för vad som 

skulle observeras och var samma för alla observationer i denna undersökning. 

Observationsschemat fungerade som en checklista med utrymme för egna anteckningar. 

Bell (2006) poängterar att man vid en observation inte kan observera allt, utan det är 

viktigt att man har bestämt sig för vad man är intresserad av. Därmed blev valet att vid 

denna undersökning använda ett observationsschema för att ha en klar fokusering under 

hela lektionen. De områdena vi valde att fokusera på i vårt observationsschema var 

följande:  
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• Vilka moment innehåller lektionen? Fokus på individen, paret eller gruppen. 

• Hur är övningarna uppbyggda? – Olika nivåer. 

• Hur genomförs gruppindelning? – Medvetet eller slumpmässigt. 

• Är alla aktiva? Om inte, vad gör läraren för att aktivera. 

• Tappar läraren de elever som inte klarar av tempot i övningarna? 

• Inbjuder, lyssnar och tillämpar läraren elevernas egna förslag och idéer. 

• Upplevs läraren som stressad och pressad, eller lugn och metodisk? 

• Gruppens behov av individanpassning. 

Föregående punkter valdes ut för att de täckte undersökningsområdet och även för att 

observationerna tydligare skulle kunna kopplas samman med intervjuerna.  

 

3.2 Urval 

De lärare som deltagit i undersökningen har valts vid skolor som vi kommit i kontakt 

med under utbildningen. Eftersom undersökningens fokus ligger på Idrott- och 

hälsaundervisningen så är alla de utvalda lärarna lärare i Idrott och hälsa. Kontakt med 

lärarna togs genom e-post, därefter kom de med förslag på dagar som passade bäst för 

observation och intervju. Lärarna kommer att nämnas som lärare 1, lärare 2, lärare 3 och 

lärare 4 detta för att för att det ska vara lättare att se de olika lärarnas åsikter och 

agerande. Här nedan kommer en kort presentation av lärarna: 

 

Lärare 1 – Har jobbat som fritidspedagog i nästan 20 år och fick då mer och mer ansvar 

för undervisningen i Idrott och hälsa. Läraren valde då att utbilda sig till lärare i Idrott 

och hälsa och har nu jobbat som endast lärare i Idrott och hälsa i 4 år. Idrottsutövning har 

alltid varit och är fortfarande lärarens stora intresse i livet. 

 

Lärare 2 – Jobbar som fritidspedagog sen 18 år tillbaka och har hand om undervisningen 

av ämnet Idrott och hälsa för åk 2 och 3. Läraren har ingen utbildning för att undervisa i 

Idrott och hälsa mer än det som ingick i fritidspedagogutbildningen. Läraren har ett 

intresse för Idrott och hälsa utöver undervisningen.  
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Lärare 3 – Har jobbat som lärare i Idrott och hälsa i 6,5 år och är utbildad lärare i Ma/NO 

och Idrott och hälsa. Läraren har dessutom spelat handboll i drygt 20 år och är nu 

ungdomsansvarig i samma klubb som denne spelat i under sina aktiva år.  

 

Lärare 4 – Har jobbat som lärare i Idrott och hälsa i snart 7 år, är utbildad lärare i Sv/Sh 

men har haft hand om undervisningen i Idrott och hälsa i åk 6 och elevens val på 

mellanstadiet i 1,5 år. Läraren har ingen utbildning i Idrott och hälsa men har deltagit vid 

olika seminarium för att få tips och idéer. Läraren har alltid haft ett stort intresse för 

Idrott och hälsa vilket underlättade när läraren tog över idrottsundervisningen. 

 

3.3 Genomförande 

Observationerna genomfördes under ordinarie undervisning i Idrott och hälsa och 

anteckningar fördes under lektionerna utifrån ett observationsschema, se bilaga 1. Direkt 

efter de observerade lektionerna genomfördes intervjuerna för att kunna knyta an till 

lektionerna under intervjun.  Intervjuerna genomfördes i ett rum där risk för störande 

moment var minimalt. Detta skedde för att läraren skulle kunna fokusera på intervjun och 

inte störas av omgivningen. Bell (2006) menar att en telefon som ringer eller att någon 

knackar på dörren förstör kontinuiteten och det är därför viktigt att man hittar en plats där 

man kan sitta ostört. Vid intervjuerna användes ljudupptagning eftersom det gör att man 

ägnar sig full uppmärksamhet åt respondenten under intervjun. En ljudupptagning var ett 

måste för att kunna transkribera intervjuerna och för att i efterhand kunna lyssnar på 

intervjun flera gånger för att hitta dess centrala delar (Bell, 2006).  Efter 

genomlyssningarna transkriberades intervjuerna för att lättare få en överblick över vad 

respondenterna faktiskt sa under intervjuerna.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) menar att när en forskningsundersökning genomförs krävs det att 

forskarna ska ta hänsyn till fyra huvudkrav. De fyra huvudkraven är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 
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krav är forskaren skyldig att upplysa respondenterna om. I denna undersökning 

behandlades dessa fyra kraven genom att vi upplyste respondenterna om dem. Att 

undersökningen var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

Undersökningens syfte synliggjordes och förklarades så att respondenterna visste vad 

undersökningen handlade om (informationskravet). När tid till observationen och 

intervjun skulle bestämmas tillämpades samtyckeskravet, vilket innebar att 

respondenterna först fick bestämma om de ville delta i undersökningen och vilken dag 

och tid underökningen skulle ske. Respondenterna blev också upplysta om att det 

insamlade materialet är skyddat av konfidentialitetskravet, vilket innebär att det 

insamlade materialet inte kommer att komma i kontakt med obehöriga. Dessutom 

tillfrågades respondenterna om ljudupptagning godkändes och de fick reda på att deras 

uttalande i undersökningen kom att vara anonymt. Slutligen förklarades nyttjandekravet 

och dess innehåll för respondenterna: att allt material endast avses att användas i ett 

forskningssyfte.  
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4. Resultat 

I resultatet kommer vi att synliggöra de viktigaste och mest relevanta resultaten av 

observationerna och intervjuerna för att koppla samman detta med syftet och 

problemformuleringen för denna undersökning: Vilken medvetenhet om och inställning 

till sitt ämne har lärare i Idrott och hälsa? Vilken inställning har de till individanpassad 

undervisning? På vilket sätt säger sig lärarna kunna utforma en individanpassad 

undervisning?   

 

Först och främst kommer observationsresultaten och analys av dem, därefter synliggörs 

intervjuresultaten tillsammans med en analys. Observationerna och intervjuerna är 

uppdelade med anledning av att det tydligare ska framgå vad lärarna säger sig göra, vad 

de säger sig kunna göra och vad de faktiskt gör. Slutligen kopplas båda typerna av 

resultat och analys samman i en avslutande sammanfattning. 

 

4.1 Redovisning av och analys av observationerna 

I observationsresultatet synliggörs det relevanta från de observerade lärarnas lektioner i 

förhållande till undersökningens syfte. Lärarnas syfte och mål med lektionerna kommer 

att jämföras med vad som faktiskt skedde och hur lärarna uppfattade sina lektioner och 

dess innehåll. Vi har valt att gå igenom var lärare för sig för att skapa en bättre helhet och 

tydlighet i redovisningen av resultaten. 

 

4.1.1 Redovisning av observation av lärare 1 
Lärare 1 är inne i en period där undervisningen i Idrott och hälsa fokuserar på dans, 

koordination och redskap. Läraren beskriver att man genom dansen vill att eleverna ska 

öva upp sin taktkänsla, samarbeta med kompisarna och öva på att klara av kroppskontakt. 

Lärare 1 tycker att ”redskapen de är ju rätt klassiskt egentligen, man gör saker som man 

alltid gjort”. Fast påpekar att man tränar sin koordination mycket när man håller på med 

redskap. Lärare 1 tänkte att eleverna skulle lära sig taktkänsla genom dans, och 

koordination genom redskap och gymnastik.  
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På den observerade lektionen synliggjordes det att just detta tränades genom att de fick 

öva på danser/rörelsepass och genom stationsövningar som kullerbytta, plinthopp och 

räck. Lärare 1 visade tydligt att det var acceptabelt att inte lyckas direkt genom att inte 

peka ut de som gjorde på ett annat sätt än vad läraren visade. Läraren hade fyra olika 

redskap/gymnastikstationer (framåtkullerbytta – bakåtkullerbytta – räck – plinthopp) där 

två stationer var bemannade och två fick eleverna klara själva. De moment som eleverna 

skulle klara själva var kullerbyttorna, där förväntas av läraren att eleverna klara sig själva 

fast så var inte fallet. Eleverna var i behov av lite instruktioner och hjälp. Ibland hjälpte 

eleverna varandra och visade hur man skulle göra, men detta hände bara ibland vilket 

gjorde att vissa bara hoppade över dessa två stationer. Den totala tiden som läraren hade 

till sitt förfogande var 60 minuter. 

 

Efter lektionen berättade lärare 1 att allt gick som det var tänkt. Lärare 1 anser dock att 

lektionen inte var så individanpassad eftersom alla gjorde samma övningar på samma 

nivå men att det ändå fungerade på ett bra sätt. Lärare 1 menar att, även om alla elever 

inte klarade av alla övningar fullt ut så fick de ändå känna att de klarade av en del av 

övningarna.  

 

Vi hade ju en kille på första lektionen som inte vågade upp på räcket och då fick 
man ju ta det lite, du behöver inte göra kullerbyttan, jag lyfter upp dig, känn hur det 
känns. Å ja men man vill ju ändå att alla ska prova så mycket som möjligt. (Lärare 
1) 

 

4.1.2 Analys av observation av lärare 1 
Det framgår att lärare 1 har en tanke med sin lektion eftersom det tydligt framgår vad det 

är eleverna förväntas lära sig av lektionen. Utifrån det som genomfördes på den 

observerade lektionen lyckades lärare 1 få eleverna till att öva på just det som denne 

beskrev att eleverna skulle: dansa, taktkänsla, koordination och redskap. På de två 

stationerna som innehöll kullerbytta i olika former antogs eleverna klara sig själva 

eftersom dessa moment hade övats vid tidigare lektioner dock var det vissa elever som 

ändå inte klarade det. De elever som inte klarade av kullerbyttan hade behövt extra 
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instruktioner och hjälp. Lärare 1 uppmärksammade inte detta under lektionen och tog inte 

upp det under intervjun. Lärare 1 var väldigt medveten om vad denne gör på lektionerna 

och det medför att teorin och praktiken hör ihop, det vill säga att det som framkommer i 

samtalet faktiskt genomförs. 

 

4.1.3 Redovisning av observation av lärare 2 
Lärare 2 ville att klassen skulle vara uppdelad i en flickgrupp och en pojkgrupp under 

lektionen. Anledningen till den uppdelningen var för att de skulle spela innebandy och 

lärare 2 uttryckte att det skulle bli roligare för tjejerna att vara för sig och killarna för sig: 

”Annars blir tjejerna i skymundan och det blir tuffare spel när det bara är killar så därför 

valde vi att göra så idag.” Lärare 2 tycker att det är viktigt att alla ska röra på sig under 

idrott- och hälsalektionerna och att ingen ska behöva stå och vänta på sin tur.  

 

Under den observerade lektionen hade lärare 2 delat in hallen med hjälp av en skiljevägg, 

där pojkarna var på ena sidan och flickorna på andra. Det var hela tiden rörelse och då det 

inte var stationer utan lagspel så fanns det inga väntetider. Lärare 2 fokuserade inte på 

mål eller vem som vann, det medförde att inte heller eleverna fokuserade på detta. Det 

var en mycket trevlig stämning i hallen då alla kände sig som vinnare. Lärare 2 frågade 

flickorna efter lektionen om de hade velat spela tillsammans med pojkarna och de flesta 

svarade att de inte hade velat det. Tiden som lektionen pågick var 50 minuter. 

 

Lärare 2 berättade under intervjun att lektionen gick så som det var planerat, att alla var 

delaktiga och aktiva. Dessutom att valet av flick- och pojkgrupper fungerade som det var 

tänkt, i den bemärkelsen att läraren i utvärderingen tillsammans med flickorna fick en 

bekräftelse på att de tyckte arbetssättet var bra. 

 

4.1.4 Analys av observation av lärare 2 
Att dela upp flickor och pojkar kan för många ses som dåligt då flickor och pojkar ska ses 

på samma sätt och att de ska kunna göra samma saker. Dock hade lärare 2 en tanke med 

varför klassen skulle delas upp med flickorna på en plan och pojkarna på en annan. 

Tanken var att pojkarna spelar ett hårdare och tuffare spel än vad flickorna gör, och 
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genom att dela upp eleverna får alla chans att delta aktivt. För att eleverna skulle känna 

sig mer delaktiga i beslutet om hur passet skulle vara upplagt kunde salen varit uppdelad i 

tufft och hårt spel eller lugnt och sansat. Eleverna hade då själva fått välja hur de ville 

spela.  

 

4.1.5 Redovisning av observation av lärare 3 
Lärare 3 uttryckte att eleverna skulle träna med bollar under lektionen. Alla skulle få 

känna på bollen och på så vis skulle få bort eventuell rädsla för bollen. Detta skulle ske 

genom att eleverna skulle använda olika typer av bollar i form av storlek och hårdhet. 

Dessutom skulle passningsspelet finnas i fokus och detta skulle dels tränas i 

uppvärmningen och förövningen. 

 

Lektionen innehöll först en uppvärmningsövning, sköldboll, där eleverna delades 

slumpmässigt in i lag av lärare 3. Alla lag utom ett skulle ha en mindre matta som sköld, 

laget utan sköld hade en boll istället. Övningen gick ut på att laget med bollen 

tillsammans skulle försöka ta något av de andra lagen genom att pricka dem med bollen. 

Eleverna samarbetade bra och mellan olika perioder i övningen fick eleverna göra olika 

övningar (sit-ups, steppa med snabba fötter, och vända på mattan när lagen står på den). 

Därefter fick eleverna para ihop sig två och två och träna kast och passningsteknik, med 

olika typer av bollar. Lärare 3 gick igenom kastteknik för alla elever samtidigt, och 

visade olika typer av passningar (pass utan studs och pass med studs). Läraren fick hjälpa 

två elever med deras kastteknik, och efter lärarens hjälp fixade dessa elever detta med. 

Därefter delade lärare 3 in klassen i fyra lag, delvis medvetet men även lite slumpmässigt. 

Lagen spelade mot varandra en stund och därefter, på lärare 3:s signal, var det byte av 

spelande lag. Under matcherna kommenterade lärare 3 det som skedde med positiva 

kommentarer och påpekade för lagen att alla skulle få vara med i spelet. Eleverna tog till 

sig lärarens kommentarer och spelade väl och såg till så att alla fick röra bollen. Läraren 

avslutade lektionen efter 60 minuter genom att samla klassen och berömma deras 

agerande.  
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Lärare 3 upplevde sig nöjd med lektionen i sin helhet och upplevde dessutom sig ha 

genomfört det planerade innehållet fullt ut och att det var välanpassat tidsmässigt till 

elevernas motivation och koncentration. Dock upplevde läraren att lite av dennes 

koncentration och fokus inte hamnade hos alla elever, utan att en del elever inte sågs fullt 

ut. Detta berodde enligt lärare 3 på att elevassistenter saknades och därför drogs fokus 

från några elever och hamnade istället på andra, och de andra eleverna fick inte 

uppmärksamhet i den bemärkelse som vanligt. Detta agerande var lärare 3 medveten om 

och upplevdes som besvärligt att lösa.  

 

4.1.6 Analys av observation av lärare 3 
Lärare 3 uppfattade det som att lektionens syfte och mål gick ihop med vad som faktiskt 

skedde under passet. Alla elever fick känna på bollen och de hade i förövningen ett fritt 

val tillsammans med en kamrat att välja hårdhet och storlek på bollen så att de passade 

deras behov. Att passningsspelet var som en röd tråd i lektionen framgick ganska tydligt 

då eleverna nästintill var tvungna att passa för att kunna genomföra övningarna som 

lärare 3 hade planerat. Dessutom poängterade lärare 3 för eleverna vikten av att alla ska 

få känna på bollen vid de tillfällen då några elever inte fick röra vid bollen. För att få alla 

delaktiga så mycket som möjligt i passningsspelet säger sig lärare 3 ha kunna ha lagt till 

en regel. Denna regel hade kunnat vara att alla i laget var tvungna att röra vid bollen 

innan man fick pricka något lag eller göra mål. Lärare 3 var medveten om att det fanns en 

svårighet att alla elever inte sågs på rätt sätt under lektionen.  

 

4.1.7 Redovisning av observation av lärare 4 
Lärare 4 uttryckte att lagsporter inte var något som låg i fokus för den specifika grupp 

som deltog i elevens val, eftersom lärare 4 inte hade någon uppfattning om eleverna 

(årskurs 3 och 4). Detta ledde till att lärare 4 lade vikten vid det enskilda och individuella 

arbetet. Lärare 4 hade som mål att eleverna skulle arbete individuellt och koncentrera sig 

på den egna prestationen. Genom att eleverna arbetade enskilt så påpekade lärare 4 att då 

kunde en observation av hur eleverna fungerade och arbetade. Denna observation kunde i 

sin tur leda till att mer lagsporter kom in i elevens val. 
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Lektionen innehöll ett bingo-spel där eleverna enskilt skulle göra en egen bingobricka 

med nio nummer mellan 1-25. Lärare 4 plockade under tiden fram, med hjälp av en 

assistent, material och lade ut på golvet (hopprep, pingisrack med boll, basketboll, 

fotboll). Lärare 4 lade dessutom ut lappar upp och ner. På lapparna stod det ett nummer 

följt av en övning som eleverna skulle göra, exempelvis kunde det stå att eleven skulle 

kast en basketboll i korgen fem gånger, göra 10 sit-ups. Hade då eleven samma siffra på 

sin bingobricka så kunde den rutan kryssas. Lärare 4 betonade att detta skulle göras 

individuellt och att man sade till när man har en rad markerad på sin bricka. Eleverna 

hade hög aktivitet i övningen, alla gjorde olika saker och var koncentrerade på vad de 

skulle göra. En elev nämnde att den hade fått bingo, och då avbröt lärare 4 alla eleverna 

och berömde deras goda arbete och bad dem att försöka få full bricka. Eleverna kämpade 

på och en elev kom så småningom med full bricka, även vid detta tillfälle berömde lärare 

4 alla elevernas arbete. Denna bingoövning genomfördes en gång till. Därefter var det 

dags för en evighetsstafett. Lärare 4 delade medvetet upp fyror och treor jämt i två lag, 

därefter startade stafetten. Tävlingen genomfördes till ett lag har vunnit två gånger. Första 

gången vann lag A, men lärare 4 uppmärksammade att det laget fuskade (några elever 

rundade inte konerna). Lärare 4 poängterade att det inte var kul när man vann genom fusk 

och att eleverna skulle tänka på det. Efterföljande stafetter pågick till slutet av lektionen, 

då läraren valde att avbryta för en kort avslappningsövning, därefter var lektionen slut 

som för övrigt pågick under 60 minuter. 

 

I efterhand synade lärare 4 sin lektion och nämnde att det säkerligen fanns något som 

kunde ha genomförts annorlunda, men i övrigt tyckte lärare 4 att lektionen gick bra. Det 

utrycktes även från lärare 4 att det var elevernas val och då ska inte läraren gå in för 

mycket. Detta resonemang uttrycktes i samband med att läraren tog upp fusket som 

skedde under den andra aktiviteten. Eftersom det var elevernas val så skulle man som 

lärare, enligt lärare 4, inte styra för mycket men ändå ska där finnas en tydlighet. Att fusk 

från elevernas sida förekommer var något som lärare 4 betonade och att det kan bero på 

att eleverna har kul och då kan en del glömma. 
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4.1.8 Analys av observation av lärare 4 
Lärare 4 förespråkar inte lagspel då denne inte känner till hur gruppen fungerar, utan vill 

först se hur varje elev i gruppen fungerar för att sedan använda sig av lagspel. Därför 

utgick lärare 4 utifrån elevens egen prestation under lektionen, och hade det som mål för 

lektionen. Det som lärare 4 inte uttrycker är om denne hann se om alla elever genomförde 

övningarna korrekt, på grund av den stress som övningen faktiskt innehöll. Men det kan 

vara lärarens inställning till rollen som bidrog till detta, eftersom denne menar på att 

lärare inte ska gå in för mycket i, specifikt, elevens val och tillrättavisa för att det just är 

elevernas val under den idrottslektionen. Slutligen uppfattas lärare 4 som om denne har 

en tanke bakom sitt agerande och att det grundar sig på olika prioriteringar som denne 

ställs inför. 

 

4.2 Resultat och analys av intervjuerna 

Här kommer det relevanta i intervjuerna att synliggöras för att få fram de tankar och 

åsikter som lärarna säger sig ha. Skillnader och likheter sinsemellan lärarna kommer att 

belysas. Intervjusvaren har delats in olika underrubriker för att få en bättre helhet i 

åskådliggörandet av resultaten.  

 

4.2.1 Inställningen till vad som anses viktigt för lektionen 
Det framgår med all önskvärd tydlighet att lärarna som intervjuats och observerats tycker 

att det är viktigt att man utgår ifrån en grovplanering som man gör i början på terminen så 

att man har en tanke bakom undervisningen under terminen. I den här grovplaneringen 

tas det upp vad som ska ske under terminen och här kommer givetvis elevens röst in, det 

vill säga att eleverna får komma med förslag på vad de vill göra under terminen. Alla fyra 

lärare betonar vikten av att alla elever som vill ska få och kunna vara med på lektionen. 

Lärare 4 uttrycker sina tankar angående alla elevers deltagande på följande vis: ”Är det 

något jag hatar så är det att vara utanför… Det spelar ingen roll om det är i skolan, på 

fritiden och så… Alla ska få vara med.” Vidare hävdar två av lärarna att det dessutom är 

viktigt att det är fart under lektionen, i den meningen att alla rör på sig och är aktiva. Att 

alla ska få vara aktiva och delta påpekar lärare 4 starkt: ”Ja, jag brinner för det här med 



 33 

att alla som vill ska få vara med och det följer mig i allt jag gör.” Att dock inte alla lärare 

tar upp att det är viktigt att eleverna rör på sig betyder dock inte att det inte är viktigt för 

alla utan att de kanske ser det som en självklarhet som inte behöver nämnas. Det kan bero 

på att många förknippar idrottsundervisningen med just rörelse. Lärare 1 menar att man i 

planeringsstadiet måste utgå från de elever som kan minst för att alla ska kunna känna att 

de kan. Tre av lärarna uttrycker att lektionerna måste vara anpassade efter gruppens 

behov för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av lektionen. En av lärarna nämner 

att ibland kan miljön eller stämningen i gruppen påverka dennes lektionsupplägg: 

 

Det kan hända… eller det händer att bland kan jag märka på klassen att idag så kommer det inte 
funka med det jag vill. Det kan vara många borta eller så är det något oroligt… ja du vet… så då får 
man göra något annat i stället. (Lärare 4)  

 

Samtliga fyra lärare lägger stor vikt vid att lektionen ska vara rolig, den ska ha ett flyt. 

Lärare 1 menar då att ”så att alla ska ha så mycket att göra under hela lektionen”. Lärarna 

nämner olika saker som är viktiga och då kommer bland annat saker som att lära av 

varandra, samarbeta och att lära sig hantera kroppskontakt upp. Två av lärarna tog upp att 

det är viktigare med en lektion med kvalitativt innehåll än en lektion som är baserad på 

kvantitet. Lärare 3 utrycker detta genom att säga: 

 

[…] lagom med motion till tiden, så det inte blir nån stress. Utan hellre då att man kör något mindre 
och att det känns bra än att man stressar igenom bara för att man ska ha gjort det, ett lugnare tempo. 

 

Det som lärare 3 menar är att man som lärare ska värdesätta kvaliteten i sina lektioner 

istället för kvantiteten: hellre färre och bra övningar är många och halvbra. 

 

4.2.2 Lärarnas åsikter om vad som har förändrats i Idrott och hälsa under deras tid 
De förändringar som de fyra lärarna tar upp är baserat på hur kommunen prioriterar 

skolan och även samhällets påverkan på skolan. Lärare 2 menar att det har blivit för lite 

tid mellan lektionerna vilket gör att det inte går förbereda lika mycket som förut. När 

lärare 2, vid intervjun, får en följdfråga om eleverna kan användas som hjälpmedel vid 

förberedelserna, svarar samma lärare: ”Nej, det funkar inte! […] hade blivit en enda röra. 

Man måste ha det i ordning när de kommer.” Medan lärare 1 använder eleverna både till 
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att plocka fram och till att plocka undan. Att låta eleverna hjälpa till vid fram- och 

undanplockning fyller en funktion inom individanpassning. Det finns elever som behöver 

öva sin sociala förmåga genom att hjälpa till, att organisera och att samarbeta. Den 

attitydskillnad som finns hos lärarna kan bero på att lärare 2 är stressad och vill hinna 

med så mycket som möjligt under de 50 minuter som lektionen varar och ser bara hur 

mycket tid som försvinner om eleverna hjälper till. Medan lärare 1 som har 60 minuters 

lektion ser hur mycket eleverna lär sig genom att få hjälpa till att plocka fram och undan. 

Lärare 2 tycker däremot att det är lättare att låta eleverna hjälpa till endast vid 

undanplockning. Även lärare 4 låter eleverna hjälpa till att plocka undan, dock på ett mer 

omedvetet sätt och utifrån elevernas egna initiativ. Under observationen av lärare 4 hände 

följande:  

 

Innan den andra aktiviteten påbörjades plockade läraren undan materialet, då frågade någon elev om 

läraren behövde hjälp och då svarade läraren: ’ja ni kan få hjälpa till om ni vill. Ta något och lägg in i 

skåpen.’ 

 

Lärare 2 har upplevt en positiv förändring av ämnet under sin undervisningskarriär, i den 

bemärkelsen att Idrott och hälsa fått längre lektionstid. Lärare 2 har nu 50 minuter till sitt 

förfogande istället för 40 minuter.  

 

De lärarna som inte fokuserade på tidens roll i undervisningen, fokuserade lite mer på 

samhällets påverkan på skolan istället. Lärare 3 tycker sig känna en avsaknad av den 

spontana rörelsen bland barn och ungdomar överlag. Lärare 3 har uppmärksammat att det 

vid raster och efter skoltid inte förekommer någon aktivitet på skolgården eller andra 

platser i samma utsträckning som förut. Då denna lärare menar att eleverna ”har blivit… 

vad ska man säga… mer bekväma. Men sen inte för den saken att dom inte vill utan att 

det är väl mer att dom inte får det för sig”.   

 

En annan förändring som har påverkat ämnet Idrott och hälsa, som endast en lärare 

nämnde i undersökningen, är elevernas syn på den egna hälsan, kroppen och utseendet. 

Lärare 4 utrycker sig på följande vis angående elevernas syn: ”Det snackas mer om 

utseendet än innan. Att man snackar om tv-program som […] handlar mycket om träning 
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och slanka kroppar”. Det finns en tendens till en form av utseende- och kroppsfixering 

bland eleverna, detta är troligtvis på grund av medias framställning av kroppen, med 

retuscheringar och dylikt. Det är därför viktigt att man som lärare i Idrott och hälsa pratar 

om hälsa och dess tillhörande områden redan vid 10-11 års ålder. Det nämns i kursplanen 

för Idrott och hälsa att det är av stor vikt att eleverna får en ökad förståelse och 

medvetenhet om hur deras livsstil påverkar deras fysiska såväl som psykiska hälsa. 

 

4.2.3 Inställningen till individanpassning hos de studerade lärarna 
Alla de fyra lärarna lyfter fram individanpassning som något väldigt bra, eftersom alla 

elever ska kunna delta aktivt i undervisningen. Lärare 1 säger att ”alla ska ju kunna göra 

någonting det får ju inte bli så att bara för att du inte är tillräckligt duktig att du inte kan 

delta”. Ingen av de fyra lärarna ser sig inte hitta några direkta nackdelar med att 

individanpassa undervisningen, men att det finns en del svårigheter. Lärarna tycker att det 

kan vara svårt att genomföra anpassningen i den utsträckning som de vill, med tanke på 

elevantalet i klasserna i förhållande till den ensamma läraren. De fyra lärarna är eniga om 

att det finns en vis resursbrist under lektionerna i Idrott och hälsa. Denna resursbrist gör 

att skadade eller handikappade elever, eller elever med andra behov inte hinns med utan 

de får sköta sig själva. Lärare 3 beskriver att: 

 

När assistenterna är sjuka, så är det kanske vissa elever som kanske inte får den uppmärksamheten 
dom borde få, man hinner inte titta på alla elever lika mycket och se om de verkligen gör rätt saker. 
Utan det är… där finns en del elever som får lite mer fokus och måste hålla ögonen på. Och det är 
knepigt. 

 

Lärare 1 menar att detta medför att den elev, som är i behov av speciell hjälp, får ta eget 

ansvar för träningen och om detta inte görs så blir det ingen träning. Lärare 2 för ett 

resonemang angående om man har en rullstolsbunden elev i klassen så måste det finnas 

en assistent med på lektionerna i Idrott och hälsa som då ansvara för denna elevs träning. 

Lärare 4 anser att om en elev istället har en tillfällig skada som till exempel bruten arm så 

kan denna elev ändå delta i undervisningen. Deltagandet får då kanske ske i lite lägre 

aktivitetsgrad än vanligt menar lärare 4 att ”det är väl viktigt att den som skadat sig får 

reda på att man kan ta det lite lugnare men ändå vara med”. Det som några lärare tycker 

är viktigt är att man inte ska betona att någon elev är speciellt ”duktig” eller ”dålig” utan 
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istället berömma gruppen i sin helhet. Under observationen av lärare 4, där lektionen 

innehöll ett bingo-spel som inriktade sig på den enskilda prestationen, berömde läraren 

alla elever även de som inte fått bingo och uppmanade dem att fortsätta kämpa på och 

sträva mot ett nytt mål. De fyra lärarna tror inte att eleverna blir utpekade av 

individanpassning utan lärare 1 menar att en elev: 

 

[…] vet det själv och det vet alla kompisar också så det är inget som är konstigt. […] Man gör inte 
så stor vikt av det utan man… mm… det är för att hjälpa till, alla ska kunna. 

 

Man kan medvetet göra grupper utifrån elevernas åldrar och deras utveckling, men även 

utifrån deras motivation och intresse för Idrott och hälsa. På lärare 3: s skola har man låtit 

eleverna själva välja hur motiverade och intresserade de är genom att de får välja mellan 

tre profilklasser som innehåller elever från årskurs 4-6. 

 

Alla behöver inte vara duktiga för att de har valt idrottsprofilen, men man har ändå det stora intresset 
och då är dom i en grupp så att säga. Dom som då inte har sitt främsta intresse som idrott, men ändå 
tycker att det är roligt hamnar i en grupp och dom är på lika villkor där. [---] och vi jobbar dessutom 
åldersintegrerat, årskurs 4-6 och det tycker jag är bra där kan man ju blanda. Vissa femmor är kanske 
så att de kan vara med fyror eftersom de kanske inte är fullt så utvecklade och vissa femmor kan vara 
med sexor om de är jätteduktiga och det är samma för fyrorna och sexorna lite mognadsgrupper i 
undervisningen kan man säga. (Lärare 3) 

  

Lärare 4 uttrycker också, som lärare 3, att åldern inte är avgörande för vad eleven kan: 

”[…] en trea kan vara mycket längre, smidigare och snabbare än en fyra”. Med detta 

menar lärare 3 att färdigheterna inte är bestämda i förhållande till åldern för barnet.  

 

Lärare 1 har ett liknande tankesätt som lärare 3 angående innehållet i det varierade 

arbetssättet, det vill säga att man kan individanpassa så att det blir svårare för dem som är 

längre i sin utveckling. 

 

Man kan ju också individanpassa att man gör det lite svårare för dem som kan så kanske de kan 
sköta sig själv lite så hjälper man de som är svagare och ibland tvärtom. Man kan dela in i grupper 
och så där man vet vilka som är bättre/sämre. (Lärare 1)  

 

Det kan vara lätt att glömma bort de elever som redan kan grunderna, men det är viktigt 

att alla elever känner att de utvecklas oavsett om man är duktig eller inte. 
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4.2.4 Lärarens roll i undervisningen 
Enligt de fyra lärarna bör man som lärare i Idrott och hälsa var intresserad av idrott och 

rörelse själv överlag, för att kunna inspirera sina elever. Lärare 4 jämför med ett teoretiskt 

ämne i skolan:  

 

Låt oss säga att en mattelärare inte är intresserad av sitt ämne så mycket. Då syns det och eleverna 
ser det och då blir det inte bra. Det jag vill ha sagt är att… att är man intresserad av något så går det 
bättre. 

 

De intervjuade lärarna har alla ett intresse av Idrott och hälsa även utanför skoltid, det vill 

säga att de utövar någon form av fysisk aktivitet på fritiden. Några lärare menar att om 

man som lärare i Idrott och hälsa är aktiv på lektionerna så är det lättare att få eleverna 

motiverade och inspirerade.  

 

Två av lärarna lyfter fram att de under sin skolgång inte stött på individanpassning och att 

de då inte tänkte så mycket på det men att de nu i efterhand har börjat fundera på det. 

Lärare 1 funderar över hur det påverkat de som gick i hennes klass: ”wow hur roligt hade 

de andra? Jag hade jätteroligt men jag vet ju inte om de som inte var så duktiga hur roligt 

dom hade”. Lärare 3 betonar att inspirationen till sitt arbetssätt inte har tagits från 

idrottslärare under sin skolgång eftersom ”dom idrottslärarna […] kändes inte så kul, det 

var bland annat väldigt enformigt och så”. Samma lärare nämner fortsättningsvis att det 

fanns andra ämneslärare, tillsammans med ledare inom föreningslivet, som influerat det 

arbetssätt som denne använder nu. Ett sätt som några av lärarna använder för att få 

inspirera många elever är ett arbetssätt som grundar sig i variation. Lärare 3 beskriver sin 

skolas varierade arbetssätt på följande vis: 

 

Vi har rätt mycket friluftsdagar som gör att man kan variera undervisningen väldigt mycket. Dom 
får prova på massa saker som är roligt, så dom märker att det inte går någon slentrian i det och då 
tror jag också att de tycker att det är roligt. 

 

Även lärare 2 lyfter fram ett varierat arbetssätt och på den skolan är ”målet […] att de ska 

få prova på så många olika idrotter som möjlig”. 
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4.3 Sammanfattning av resultat 

I denna del kommer det att ske en sammanställning av huvuddragen i resultaten av våra 

observationer och intervjuer. 

 

Det som är genomgående i resultatet är att lärarna i undersökningen är medvetna om att 

det finns olika förutsättningar och färdigheter bland deras elever. Lärarna har en positiv 

inställning till individanpassning och ser sig kunna arbeta med arbetsformen. Det som ska 

tilläggas är att lärarna upplever svårigheter med detta sätt att undervisa. Detta medför i 

sin tur att lärarna inte alltid undervisar individanpassat, vilket framgår genom 

observationerna. 

 
Genom undersökningen har vi sett att lärarna säger sig kunna arbeta med 

individanpassning under lektionerna i Idrott och hälsa, men att det ofta inte finns tid att 

göra detta vid varje lektion. Lärarna tycker att det som är viktigast med lektionerna i 

Idrott och hälsa är att alla elever har roligt och rör på sig. Deras sätt för att genomföra 

detta på är genom varierat lektionsinnehåll. En del lärare erbjuder ett utbud av många 

aktiviteter, medan någon annan fokuserar på att innehållet genomförs lugnt och 

välresulterande. Något som lärarna också menar är viktigt i deras undervisning är att den 

har ett kvalitativt innehåll, istället för ett kvantitativt. Lärarna väljer hellre att ta bort en 

viss mängd av sitt innehåll i lektionerna för att eleverna verkligen känner sig förtrogna 

med en övning.  

 

Elevernas deltagande i förberedelserna under lektionerna sållas ibland bort av lärare med 

kortare lektionstid för att lärarna anses att undervisningstid då går förlorad. Medan lärare 

med mer eller längre lektionstid uppmuntrar elevernas deltagande i just förberedelserna, 

för det kan fylla en funktion inom individanpassning genom att olika färdigheter tränas. 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera utifrån det som kommit fram i 

forskningsbakgrunden och från resultaten av observationerna och intervjuerna. Syftet 

med undersökningen är att undersöka Idrott- och hälsalärares medvetenhet om och 

inställning till ämnet och individanpassad undervisning, samt beskriva hur lärare arbetar 

och säger sig kunna arbeta individanpassat i sin Idrott- och hälsaundervisning. 

 

Lärarna som deltagit i undersökningen har samtliga utryckt att det finns en insikt om 

elevers olika förutsättningar och behov, och att de har olika sätt att bekräfta just dessa. 

Det finns stöd för att lärare är medvetna om kursplanens och läroplanens olika punkter 

som är uppsatta. Det är av vikt att lärarna ser till så att varje elev ska kunna delta i 

undervisningen, och det upplevs som att lärarna klarar detta (Skolverket 2002). Lärarna 

upplever att de genom sina varierade undervisningsformer och det varierande innehållet 

får sina elever delaktiga utifrån just deras behov och förutsättningar. Detta deltagande 

sker dessutom tillsammans med övriga elever i gruppen, och därigenom får eleverna 

känna en växande glädje (Annerstedt 1990; Lärarförbundet, 2005). För att eleverna ska 

känna en växande glädje så undervisar lärare i åldersblandade klasser eller i profilklasser 

där eleverna väljer utifrån sitt intresse för ämnet idrott och hälsa. Eftersom det i klasserna 

förekommer en större åldersspridning och olika intresse bland barnen så kan läraren 

utforma undervisningen mer individanpassat för de olika klasserna. Eleverna kan i 

varierade övningar delta tillsammans med andra elever i samma färdighetsnivå men i 

olika åldrar och därigenom utmanas på ett anpassat sätt. Det är alltså viktigt enligt 

lärarna, precis som Annerstedt (2007) hävdar, att det förekommer variation för att få 

eleverna att skapa ett positivt förhållande till ämnet. Och detta positiva förhållande kan 

grundas i att eleverna deltar och känner att de får bidra med sina kunskaper och 

färdigheter. Att eleverna uppfattar ämnet som något positivt är inget som sker 

automatiskt utan det kräver ansträngning och medvetenhet av läraren (Annerstedt, 2007). 

 

I den nationella utvärderingen av grundskolan (2005) som Skolverket gjorde 1992-2003 

framkom det att lärare anser att det som är viktigast att bekräfta under lektionerna i Idrott 
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och hälsa är att eleverna har roligt. På andra plats kommer att eleverna ska lära sig 

samarbeta och på tredje plats kommer att eleverna ska få en förbättrad fysik. Om man 

jämför detta med vad lärarna i vår undersökning säger så ser man att det stämmer överens 

ganska väl. Det som skiljer dem åt är att de fyra lärare i vår undersökning har sagt att det 

är viktigt att det finns ett flyt i lektionen, alltså att det inte ska bildas långa köer och så 

vidare. Om man sedan tittar på vad lärarna i Skolverkets nationella utvärdering av 

grundskolan (2005) anser vara minst viktigt för eleverna att lära sig, så är det att lära sig 

konkurrera, tävlingsmoment och att utveckla en kritisk förmåga. I samma undersökning 

ser man att lärare uttrycker att man som lärare i Idrott och hälsa ska sträva efter att 

”eleverna får ett positivt förhållande till den egna kroppen” (Skolverket, 2005, sid.23) I 

jämförelse med vår undersökning så var det endast en lärare som vid ett tillfälle nämnde 

elevernas syn på hälsa. Denne läraren hade uppmärksammat att eleverna har blivit mer 

intresserade av hur deras kroppar ser ut och vad de äter. Läraren hade hört att eleverna 

pratade och olika tv-program som handlar om mat, vikt och så vidare. Läraren anser att 

detta kan vara en del som ska ingå i Idrott och hälsa, men sedan utvecklas inte tanken. Att 

det endast var en lärare som uttryckte sig angående hälsa i Idrott och hälsa, och att det 

inte hälsa nämndes mer än en gång, kan bero på att lärarna var fokuserade på den ena 

delen av ämnet nämligen ”idrott”. Att de under intervjun inte nämnde så mycket om hälsa 

behöver inte betyda att lärarna skjuter undan delen åt sidan eller att de glömt bort den, 

utan de omedvetet fokuserat på delen om idrott.  

 

Det finns en allmän bild av att lärare i Idrott och hälsa är idrottsintresserade (Skolverket, 

2005), vilket lärarna i vår undersökning också faktiskt är. Då dessa lärare anser att om 

man är intresserad av det ämnet som man undervisar i så medför det att eleverna blir 

inspirerade och motiverade eftersom de ser att läraren genuint gillar ämnet. Gatz, 

Messner och Ball-Rokeach (2002) menar just detta att om lärarna använder sig av sina 

positiva erfarenheter och bygger undervisningen i Idrott och hälsa på det kan läraren 

sprida sin inspiration vidare till sina elever 

 

Lärarna i vår undersökning upplever att de inte inspirerats av sina lärare i Idrott och hälsa 

under deras egen skolgång. Lärarna har en uppfattning om att de inte deltog i någon form 
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av individanpassad idrottsundervisning under deras uppväxt och det har bidragit till att 

lärarna istället gör en helomvändning i jämförelse med sina egna lärare. De försöker se 

till så att deras elever får en undervisning som är anpassad efter dem och deras behov. 

Det har som motsats till Annerstedts (2007) teori inte medfört att lärarna har svårigheter 

att sätta sig in i gruppens sätt att tänka. Även om det i undersökningen framkom att en av 

lärarna fick en tankeställare om hur den grupp som inte hade lätt för Idrott och hälsa 

upplevde undervisningen under dennes skolgång. 

 

En sak som splittrar lärare när det gäller ämnet Idrott och hälsa i sig och vid 

individanpassning är tidens påverkan på utformningen av lektionerna. Precis som 

Karlefors (2002) belyser i sin undersökning så hävdar någon lärare att tiden styr hur 

innehållet läggs upp. Medan andra lärare i Skolverkets undersökning (2005) tillsammans 

med lärare i denna undersökning inte upplever någon press från lektionstiden. Lärarna 

säger sig istället uppleva att det hela handlar om anpassning efter gruppen. Lärarna 

bortser hellre från en viss del av det planerade innehållet i lektionen för att genomföra 

något mer kvalitativt än att stressa igenom en viss mängd innehåll. Skillnaden mellan 

dessa lärares olika uppfattning kan grunda sig i att det i de verksamma kommunerna finns 

skillnader i hur tiden för ämnet Idrott och hälsa är upplagd och prioriterad. Det kan även 

bero på den enskilde lärarens inställning till just tiden, att denne upplever en svårighet att 

anpassa sitt innehåll till tiden än till gruppen. 

 

Att elevernas olika färdigheter och förutsättningar varierar, både motoriskt och socialt, 

vet lärarna om och lärarna menar att detta inte medför ett hinder i undervisningen 

(Annerstedt, 2007). Utan det är snarare en svårighet för lärarna att alla elever ses eller 

uppmärksammas i den utsträckning som lärarna säger sig vilja kunna göra. Att alla 

lärarna utrycker att individanpassning är bra och att det inte finns några nackdelar med 

undervisningsformen, kan bero på att de tror att det är det vi vill höra. Men den goda 

argumentation till den positiva sidan som lärarna för, får oss att uppleva att lärarna 

verkligen tycker att individanpassning är bra. Om de däremot bara hade uttryckt att det 

var bra och inte kunnat argumentera för sina åsikter hade man kunna antyda att de kanske 

bara sa så med anledning för att de tvungna att tycka så just då. Den svårighet som 
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lärarna upplever med att individanpassa kan bero på att de inte är trygga med att göra det. 

Men svårigheterna kan även bero på att de inte tillämpar individanpassning i den 

utsträckningen att det blir naturligt för deras sätt att arbeta. Elever som inte får det stöd 

och den uppmärksamhet som dessa kräver och behöver, kan utveckla en negativ 

inställning och attityd till Idrott och hälsa (Karlefors, 2002). Fortsättningsvis menar 

Karlefors att många lärare verkar acceptera att de inte kan nå alla elever under 

lektionerna. En sak som uttryckts som orsak till att lärarna inte når alla elever är ett 

resursbehov under lektionerna. Lärare i vår undersökning vill hävda att en assistent hade 

kunnat utnyttjas som en lösning till svårigheterna vid individanpassning. 

 

När lärarna sedan granskar sin undervisning och vad som finns i åtanke när 

undervisningen utformas individanpassat, lyfter de fram barns olika utvecklingstakt. Den 

medvetenhet som Huitfeldt med flera (1998) hävdar ska finnas angående barns olika 

utvecklingstakt finns hos lärare. Lärare säger sig känna till utvecklingsskillnader hos 

barn, och att de dessutom sker i olika takt under uppväxten (Engström, 1988). En elev 

som är tio år kan enligt lärare ligga färdighetsmässigt på en elvaårings nivå, men kan 

även ligga på en nioårings nivå. Detta medför att lärarna inte har grundat sitt 

förhållningssätt utifrån Piagets (1971) teorier, om åldersbestämda färdigheter. Utan 

lärarna kan istället jämföra sitt sätt att undervisa sina elever utifrån teorier som grundas 

utifrån Vygotskij (1981), där det är den potentiella utvecklingszonen som ligger i fokus. 

Det kan dock förekomma en viss kombination av de båda teorierna vid undervisningen. 

Om en lärare inte är förtrogen med en åldersblandad grupp så sätts individens färdigheter 

i fokus för att sedan i fortsättningen anpassa gruppen utifrån de olika nivåbehov som 

finns (Huitfeldt m.fl., 1998). Detta agerande från lärarna kan vara viktigt om det är som 

lärare uttryckt sig, att de inte känner till individernas potential att samarbeta. Eftersom 

läraren, först utan ett samarbete individerna emellan, får en insikt i hur förtrogna eleverna 

är med en viss färdighet kan läraren sedan skapa grupper utifrån dessa färdigheter för en 

positiv utveckling för gruppen (Annerstedt, 2007; Gatz, Messner & Ball-Rokeach, 2002). 

Att läraren först fokuserar på varje elevs individuella färdighetsnivå skapar i sin tur en 

bild hos eleverna hur de ska agera tillsammans i gruppen när övningarna läggs på en 

anpassad nivå (Gatz, Messner & Ball-Rokeach, 2002).  
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Genom att lärare bildar sig en uppfattning om vad eleverna kan individuellt så leder det i 

sin tur till att eleverna fortsättningsvis i undervisningen kan som läroplanen påpekar 

(Lärarförbundet, 2005) stimuleras i sin utveckling. Utvecklingen ska anpassas efter den 

enskilde elevens färdighetsnivå vilket innebär att en uppgift inte ska vara för lätt men inte 

heller för svår (Vygotskij, 1981; Huitfeldt m.fl. 1998). I undersökningen lyftes det fram 

en planeringsmetod för hur man som lärare kan utforma en individanpassad lektion. I 

planeringsstadiet kan läraren utforma övningar som utgår ifrån de elever som kan minst, 

men även gör lite svårare övningar för dem som kan mer. Att planera lektioner utifrån de 

som kan minst har delvis influerats av Vygotskij (1981) på så vis att utvecklingsnivån tas 

i åtanke. Innehållet i lektionen ska ha en svårighet som är nivåanpassad i den meningen 

att den som är minst förtrogen med en färdighet ska kunna delta. Genom att redan i 

planeringsstadiet utgå ifrån grundtanken att alla ska kunna vara delaktiga så bidrar det till 

ett individanpassat tankesätt. Gruppens undre gräns bestäms och fastslås så att alla startar 

från samma grund och därifrån byggs lektionen. Detta tankesätt medför att vissa elever 

ibland ställs inför för lättare uppgifter men lärarna tycker att det kan vara skönt för 

eleverna att få vara ”duktiga” ibland.  

 

5.1 Konsekvenser för yrkesrollen 

För att alla elever ska känna sig duktiga och kunna utvecklas som de ska, krävs det att 

man som lärare individanpassar undervisningen i Idrott och hälsa. Att man lägger upp 

övningarna och momenten på olika nivåer där eleverna får ta mycket eget ansvar kan 

bidra till att läraren inte känner sig stressad att hinna med allt under lektionen. Som lärare 

får man då förflytta sig mellan de olika nivåerna på ett jämt och balanserat sätt. Det kan 

vara en fördel att kunna ha en extra lärare på plats som kan ta en av nivåerna, förslagsvis 

den nivå där det för den specifika övningen eller momentet behövs hjälp av en lärare hela 

tiden. Om man inte kan få hjälp av någon annan lärare så får man lägga in moment där 

man vet att många elever klarar sig själva så att läraren kan hjälpa till där det behövs mer 

hjälp. Med detta menas inte att de elever som inte gör de lärarobserverande övningarna 

inte ska få ta del av övningar som också är utvecklande, utan tvärtom. Vilka elever som 
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får hjälp ska fördelas jämnt under terminen så att alla känner att de syns och att de känner 

att de utvecklas. Detta kan man göra genom att man ibland lägger in svåra övningar för 

dem som redan kan grunderna och då får läraren hjälpa till där, medan man ibland lägger 

in grundövningar där läraren visar grunderna för de som inte kan dem. Under tiden som 

läraren hjälper några elever ska det finnas obemannade stationer som alla elever i 

gruppen ska kunna klara av på egen hand. Detta beror helt och hållet på vad det är för 

innehåll man har i lektionen, vid bollspel kan man ha olika planer där eleverna själva får 

välja vilken intensitet och hur tufft de vill spela medan om man har dans så får man utgå 

ifrån de som inte kan och sen arbeta sig framåt. 

 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att göra flera observationer med urvalet av lärare 

för att på så vis få en mer rättvis bild om hur dessa faktiskt arbetar. En annan vinkel kan 

vara att undersöka elevernas inställning till individanpassning. Ett ytterligare 

undersökningsområde kan vara att jämföra både lärares och elevers syn och uppfattning 

till individanpassning.  
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6. Metoddiskussion 

Vi valde att observera fyra lärare i Idrott och hälsa och sedan intervjua dessa. Att det blev 

just fyra berodde till en början på att det var svårt att få lärarna till att vilja delta men sen 

när vi sammanställt observationerna och intervjuerna från dessa fyra lärare såg vi att det 

räckte för att vi skulle nå syftet med denna undersökning. 

 

Vi valde att hålla syftet med undersökningen dolt under observationen för att innan 

intervjun startade berätta vårt syfte och då låta lärarna få välja om de ville fortsätta eller 

avbryta delaktigheten i undersökningen. Detta eftersom de inte visste vad 

undersökningen handlade om innan intervjun startade. Att ha syftet dolt för lärarna under 

observationen fungerade bra då vi kunde se hur en lektion verkligen fungerar med 

lärarna, eftersom de då hade planerat som vanligt och inte utifrån vårt syfte. Det hade 

kunnat inträffa att lärarna använt sig av individanpassning på ett sätt som de trodde att vi 

ville se trots att vi ville se hur de arbetar i verkligheten.  

 

Under intervjun frågade vi lärarna vad de hade för mål och syfte med den observerade 

lektionen. Eftersom detta gjordes efter att de fått reda på syftet med undersökningen kan 

detta ha medfört att de ändrade sitt syfte och mål med lektionen. Dels för att spegla det 

som verkligen hände under lektionen men även för att få det till att passa in i syftet med 

vår undersökning. Istället hade det varit bra att om vi hade bett lärarna skriva en 

planering som de lämnat till oss i samband med observationen och intervjun. Alternativt 

hade vi kunnat fråga lärarna om syfte och mål innan observationen började. 

 

I undersökningen valde vi att endast observera lärarna vid ett tillfälle, detta på grund av 

tidsbrist. Om vi hade observerat lärarna vid flera tillfällen och med olika klasser så hade 

vi kunna se hur lärarna arbetar med den variation som de utryckte under intervjuerna. Att 

man under flera veckor följer lärarnas arbete med lektionerna i Idrott och hälsa för att få 

en större bild av hur lärarna arbetar. Om man hade sett lärarna vid olika lektioner hade 

man fått en mer säker observationsstudie att koppla till intervjusvaren. 
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7. Sammanfattning 

I denna undersökning var fokuseringsområdet lärares medvetenhet om och inställning till 

individanpassad undervisning i Idrott och hälsa, samt beskriva hur lärare arbetar och 

säger sig kunna arbeta individanpassat i sin undervisning. Metoden som användes för att 

kunna svara på dessa frågor var observationer i kombination med intervjuer, för att vi 

ville koppla samman lärares teoretiska tankar med deras praktiska handlingar. 

 

Det är utryckt i både kursplanen (Skolverket, 2002) och i styrdokumenten 

(Lärarförbundet, 2005) att skolan och läraren ska utveckla elevernas olika förmågor samt 

att detta sker på ett anpassat sätt så att alla elevers förutsättningar och behov bejakas. För 

att detta ska kunna genomföras krävs det att lärarna är medvetna om elevers olika steg i 

utvecklingen. 

 

Lärarna är medvetna om elevernas olika förutsättningar och utvecklingstakt och är därför 

positiva till att använda en individanpassad arbetsform i undervisningen (Annerstedt, 

2007; Engström, 1988). Det som också nämns är att det finns svårigheter med att kunna 

arbeta med den undervisningsformen. Att tiden är en liten del i problemet med 

individanpassning är en orsak som framkommit i undersökningen (Karlefors, 2002). En 

annan orsak är en resursbrist i undervisningen vilket i sin tur leder till att alla elever inte 

får den uppmärksamhet som krävs. 

 

Det som lärarna fokuserar mest på i undervisningen är att eleverna ska ha roligt och att de 

ska röra på sig mycket. Olika sätt som lärarna ser till att uppnå dessa mål och för att 

kunna möta alla elever, är att de erbjuder ett varierat innehåll i undervisningen. Att 

eleverna får delta i en varierad undervisning är viktigt för att eleverna ska bibehålla eller 

få en positiv syn på ämnet Idrott och hälsa (Annerstedt, 2007). Lärarna använder sig 

dessutom av åldersblandade klasser eller olika former av profilklasser där elevernas 

intresse ligger till grund för hur undervisningen i Idrott och hälsa utformas. 
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BILAGA 1 

 

OBSERVATIONSSCHEMA 
Årskurs: 
Passets längd: 
Antal elever:  
 
Vilka moment innehåller lektionen?  

• Övningar där varje elevs agerande är i fokus 
• Övningar där mer än en elevs agerande är i fokus 
• Övningar där ett lags agerande är i fokus?  

Beskriv: 
 
 
 
Hur är övningarna uppbyggda? Olika nivåer för olika nivåer. 

• Samma för alla 
• Olika nivåer på svårighet 
•  
•  

Exempel: 
 
 
 
Gruppindelning, hur genomförs de? 

• 123-metoden (slumpen) 
• Flickor/pojkar (könsuppdelat) 
• Medvetet (läraren delar in balanserade grupper) 
• Eleverna väljer själva 

Beskriv: 
 
 
Är alla med? Om någon inte är aktiv gör läraren något för att öka elevens aktivitet? 
 
 
 
Tappar läraren de elever som inte klarar av tempot i övningar? 
Ja  Nej 
Hur? 
 
 
 



 
 
Inbjuder läraren till att eleverna ska komma med egna ideer? 

• Ja 
• Nej 
• Ibland 

Exempel: 
Lyssnar läraren på elevernas förslag? 

• Ja 
• Nej 
• Ibland 

Exempel: 
 
 
Tillämpar läraren elevernas förslag? 

• Ja 
• Nej 
• Ibland 

Exempel: 
 
 
Upplevs läraren som stressad, pressad? 

• Ja        Nej 
Hur? 
 
 
Upplevs läraren som lugn och metodisk? 

• Ja        Nej 
Hur? 
 
 
Gruppens behov av individanpassning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 

 

INTERVJU 
Vårt examensarbete handlar om individanpassning under idrottsundervisningen i skolan. 
Vi undersöker hur lärare arbetar med ämnet Idrott och hälsa, vilken inställning lärare har 
till individanpassad undervisning och på vilket sätt lärarna använder sig av 
individanpassad undervisning. Det är alltså det intervjun kommer att kretsa kring. 
Intervjun är frivillig vilket ger dig rätt att när som helst under intervjun avbryta din 
medverkan dock är det lättast om du nu tar beslut till om du vill genomföra intervjun eller 
inte. Alla uppgifter som vi får fram genom denna intervju kommer endast att användas i 
forskning syfte och uppgifterna kommer att förvaras så att inga obehöriga kan komma åt 
dem. 
 
Allmänt om läraren  

• Berätta lite om din yrkeskarriär och om din väg fram till idag. 
Vad har du för utbildningsbakgrund? Idrottslig utbildning samt erfarenheter? Hur 
länge har du arbetat med Idrott och hälsa i skolan?  

 
 
Om den observerade lektionen 

• Hur tänkte du inför dina genomförda lektioner som observerades? Vad ville du 
uppnå med dem? Och hur tänker du nu i efterhand? Gick det som du hade tänkt 
dig? 

 
 
Inställningen till vad som anses viktigt för undervisningen 

• Vilka saker har du bakhuvudet när planerar en lektion?  
T.ex. Att eleverna kan vara olika långt utvecklade motoriskt? Elevernas olika 
förutsättningar? Tiden? 

 
 
Förändring som har påverkat ämnet  

• Upplever du att något har förändrats till det bättre/sämre under den tid som du 
undervisat i idrott? T.ex. Tid – kortare, längre, fler eller färre tillfälle?  

 
 
Inställningen till individanpassning och om hur man kan göra 

• Vad tycker du om individanpassning under idrottslektionerna? 
• Vad upplever du för fördelar respektive nackdelar med denna form av 

undervisning? 
Tidsbrist? Salens storlek? Elevgruppernas storlek? 



 
• Om man individanpassar idrottsundervisningen, Kan det påverka elevernas 

inställning till ämnet? Om, i så fall på vilket sätt? 
• Om du har en elev som av någon anledning inte kan vara med på den ”vanliga” 

idrotten hur skulle du då göra för att ändå få denna elev delaktig och aktiv under 
lektionen?  
T.ex. Om någon sitter i rullstol, tillfällig skada som bruten arm, stukad fot osv. Ge 
exempel. 

 
 
Allmänt om lärarens roll för undervisningen 

• Hur har din egen skolgång, dina tidigare erfarenheter av idrott & hälsa, (om 
läraren är aktiv, eller varit aktiv inom någon idrott: din idrottsliga bakgrund) 
påverkat din undervisning och inställning till ämnet? 

 
 
Så då var intervjun klar och då undrar jag om du är intresserad av att få 
forskningsresultatet/examensarbete när det är publicerat för att det ska kunna se hur dina 
uppgifter har använts. 
 


