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Sammanfattning 

 

Syfte med min studie var att undersöka hur idrottslärare tänker kring individanpassad 

undervisning som erbjuder valmöjligheter. Mina frågeställningar var: 

• Ska man anpassa undervisningen så att eleverna erbjuds olika valmöjligheter och i så 

fall varför? 

• Vilka för- och nackdelar finns det med en anpassad undervisning som erbjuder 

valmöjligheter inom ämnet idrott och hälsa? 

• Hur kan man genomföra anpassad undervisning som erbjuder valmöjligheter inom 

ämnet idrott och hälsa på ett bra sätt? 

 

Som metod valde jag att ha en kvalitativ ansats för att på så sett få en djupare förståelse för 

hur idrottslärarna tänker och resonerar kring att erbjuda valmöjligheter. Jag genomförde fyra 

intervjuer med olika idrottslärare som alla hade ett minimum av 10 års praktisk 

yrkeserfarenhet. Samtliga idrottslärare ansåg att det är viktigt att erbjuda eleverna 

valmöjligheter samt att det finns många för- och nackdelar som man måste vara medveten 

om. De var överens om att valmöjligheterna varierade mycket beroende på individerna i de 

olika klasserna. Alla lärare var överens om att valmöjligheter är speciellt bra lämpat för 

redskap och hinderbanor. 
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1. Inledning 

Jag har som utgångspunkt för den här studien valt att använda mig av läroplanen och 

kursplanen för att på så sätt se hur dessa dokument förhåller sig till anpassad undervisning 

som erbjuder valmöjligheter inom idrott och hälsa. Efter att ha läst både läroplanen och 

kursplanen för idrott och hälsa så har jag hittat flera exempel som betonar att undervisningen 

skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov, vilket är precis vad anpassad 

undervisning handlar om. 

 

Min inspiration till att skriva om just anpassad undervisning som erbjuder valmöjligheter 

kommer från att jag som idrottslärare framförallt vill ge barnen en positiv upplevelse av 

idrottsämnet, som i sin tur kan skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet (LGR 11). 

Tyvärr tror jag att många barn idag går till idrottslektionerna med ångest och en klump i 

magen över att de ska ställas inför situationer där de känner sig otillräckliga eller utpekade, 

vilket i sin tur ger en motsatt effekt. Istället för den positiva upplevelsen jag nämnde tidigare 

så får de en negativ upplevelse av idrott och hälsa i skolan vilket i värsta fall kan göra att de 

undviker fysisk aktivitet för resten av livet. En anpassad idrottsundervisning som erbjuder 

valmöjligheter innebär att lärarna ser till barnens olikheter och vilka nivåer som de befinner 

sig på, och utifrån detta lägger upp en lektion som erbjuder barnen just valmöjligheter. På så 

sätt kan man erbjuda utmaning för samtliga elever. För att göra det ännu tydligare så har jag 

valt att presentera två konkreta exempel på anpassad undervisning samt två medföljande 

scenarion som talar för att det ska finnas just valmöjligheter under lektionen: 

1. Hinderbana: 

Man har flera olika alternativ med varierande svårighetsgrad. Exempelvis balansgång på smal 

stång alternativt på en lite bredare bänk.  

Scenario: 

När en elev med motoriska svårigheter ska gå balansgång är det stor risk att han misslyckas 

om svårighetsgraden är lika för hela klassen och upprepade misslyckanden resulterar ofta i 

dåligt självförtroende. Misslyckandet kan dessutom infatta att eleven fumlar/ramlar på ett sätt 

som får de andra barnen att skratta vilket gör misslyckandet ännu mer pinsamt och obehagligt.  

2. Fotboll:  

Man delar upp klassen i två grupper som man kan kalla för “roliga” respektive “oroliga” 

vilket kan översättas till de som bara “vill ha roligt” och de som “vill tävla”. Sen får varje elev 

välja vilken grupp de vill vara med. 
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Scenario: 

En stor nivåskillnad mellan eleverna gör att en elev med sämre förkunskaper ofta knappt får 

nudda bollen, och när eleven väl får bollen och råkar slår en felpassning kan man höra hur de 

andra tävlingsinriktade eleverna suckar eller t.o.m. klagar på eleven. Detta kan resultera i 

dåligt självförtroende som i sin tur gör att eleven tillslut kanske bara håller sig i ett hörn för att 

undvika bollen d.v.s. blir inaktiv.  

Jag tror att en anpassad undervisning där man erbjuder valmöjligheter kan vara ett bra 

alternativ för att undvika just den här problematiken. Man presenterar då ett alternativ till de 

situationer som elever kan uppleva som extremt jobbiga. Jag kommer att gå in i det här 

arbetet med ett neutralt sinne i jakt på såväl fördelar som nackdelar med en anpassad 

undervisning som erbjuder valmöjligheter. Min önskan är att den här undersökningen 

framförallt ska göra mig till en bättre lärare som kan tillgodose elevernas individuella behov 

på ett bättre sätt. 

 

2. Bakgrund 

Efter att ha läst de övergripande mål och riktlinjer som finns för 2011 års läroplan (LGR11) så 

valde jag ut tre meningar som jag tycker stämmer in på syftet med min undersökning. Där står 

det att läraren ska: 

• Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

• Stärka elevens tillit till den egna förmågan. 

• Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. 

I kursplanen för idrott och hälsa står det att: 

• Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor be tydelse för om 

vi blir fysiskt aktiva senare i livet. 

 

Det betyder alltså att mitt begrepp anpassad undervisning är en viktig del av skolans mål 

vilket bekräftas framförallt av läroplanen (LGR 11). Där står det att läraren ska kunna anpassa 

undervisningen, men för att kunna göra det i praktiken så måste man först vara medveten om 

elevernas skilda förutsättningar. Begreppet elevförutsättningar är dock väldigt brett och skulle 

kunna vara en hel uppsats i sig med alla olika teorier som finns i ämnet. Det är ändå viktigt att 

jag belyser det litegrann även i min studie så att anpassad undervisning inte uppfattas för 

snävt. Först och främst måste man ha en grundläggande förståelse för elevernas 

förutsättningar för att kunna genomföra någon form av anpassad undervisning. Man kan t.ex. 
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inte bara utgå från elevernas förkunskaper i ett ämne utan man måste ha ett 

mångdimensionellt angreppssätt på anpassad undervisning (Imsen 2000, s. 422). Elevernas 

förutsättningar påverkas bl.a. av kulturell bakgrund och genus men dessa ämnen är båda 

alldeles för omfattande för att jag ska kunna studera det i min undersökning. Två andra 

viktiga och ganska uppenbara faktorer är ämneskunskapsnivå och fysisk utveckling. 

Ämneskunskapsnivå betyder kortfattat att svårighetsgraden måste stämma överens med 

elevens förkunskaper i ämnet, och fysisk utveckling handlar om att elever är olika till mognad 

och växt samt i deras finmotoriska utveckling och allmänna förmåga att behärska sin kropp 

(Imsen 2000, s. 433). Men det som jag kommer att fokusera mest på i den här studien är 

framförallt emotionella förhållanden och personlighetsdrag eftersom de lätt kan göra att man 

får en negativ upplevelse av fysisk aktivitet. En viktig faktor är då ”självinsikt” som handlar 

om att alla elever inte har ett medvetet förhållande till sig själva, sina möjligheter och sina 

begränsningar. Det är därför viktigt att läraren är uppmärksam på detta och bidrar till att 

”sträcka ut” eleven där det finns möjlighet och inte låta dålig självkänsla hämma lärandet 

(Imsen 2000, s. 433). 

 

En väldigt intressant faktor som talar för att man bör ge eleverna valmöjligheter är att det 

finns två olika personlighetsdrag varav det ena är ”att söka framgång” och det andra är ”att 

undvika misslyckande” (Imsen 2000, s. 481). När en människa befinner sig i en situation där 

det gäller att prestera uppstår två slags impulser. Den ena är lusten att ge sig i kast med 

uppgiften och den andra är rädslan att misslyckas. Lusten att lyckas drar i riktning mot att ta 

itu med uppgiften, exempelvis att gå balansgång på en stång, medan rädslan håller eleven 

tillbaka åt det motsatta hållet, d.v.s. vågar inte ställa sig på stången och balansera. Vissa 

personer har ett starkt framgångsmotiv medan andra personer har ett svagare framgångsmotiv 

(Imsen 2000, s. 482). En person med starkt framgångsmotiv blir inte särskilt motiverad av en 

prestationssituation som rymmer rutinmässiga/lätta uppgifter, eller uppgifter som framstår 

som hopplöst svåra och sannolikheten att lyckas är låg. För att ett starkt framgångsmotiv ska 

ge utslag i en stark motivation måste de uppgifter som personen ställs inför varken vara för 

lätta eller för svåra, d.v.s. situationen måste ge upphov till en medelstor förväntan om att 

lyckas (Nygård 1977, s. 110). Möjligheten att både lyckas och misslyckas rymmer en viss 

osäkerhet som utlöser motivationen inom framgångsmotivet. Det betyder alltså att om man 

vill stimulera framgångsmotivet så måste man skapa en pedagogisk situation som innebär en 

utmaning i elevens ögon (Imsen 2000, s. 490)  

 



4 

 

Motivet att undvika misslyckande är en förväntan om negativa upplevelser i samband med 

prestationer. Även denna fundamentala rädsla att misslyckas är ett personlighetsdrag som 

varierar från människa till människa och väcks till liv i just prestationssituationer. Det 

aktiveras maximalt av situationer med medelsvåra uppgifter, men aktiveras väldigt lite av 

mycket lätta eller mycket svåra uppgifter (Nygård 1977, s. 114). Ångestpräglade elever 

hämmas alltså mest av sin benägenhet till rädsla när de ställs inför uppgifter av lämplig 

svårighetsgrad i förhållande till deras förmåga. Anledningen till att de aktiveras väldigt lite i 

samband med uppgifterna som på förhand upplevs som hopplöst svåra är eftersom de inte 

uppfattas som förödmjukande att misslyckas med dem. Och när de gäller de mycket lätta 

uppgifterna så är nivån helt enkelt så låg att även de ängsliga eleverna känner sig säkra på att 

klara uppgiften (Imsen 2000, s. 485). Så för att undvika nederlag är det därför väldigt vanligt 

att dessa barn väljer alltför lätta uppgifter, alternativt väljer alltför svåra uppgifter eftersom 

det inte är någon skam i att misslyckas med något som är så svårt att nästan ingen klarar av 

det (Imsen 2000 s. 492). Sammanfattningsvis kan man säga att emotionella förhållanden som 

personlighetsdrag kan spela in lika mycket i inlärningssituationer som begåvning och 

förmåga, och detta måste man ta hänsyn till vid anpassad undervisning.   

 

Hur löser vi detta? För att kunna utveckla ett framgångsmotiv hos barnen så är det väsentliga 

att de får möjlighet att utforska miljön samt att de kan göra saker på egen hand. Uppfostran 

måste präglas av uppmuntran att utforska områden som passar barnets utvecklingsnivå, och 

på så sätt kommer framgångsmotivet att växa fram ur de positiva upplevelserna av att 

behärska nya saker. Barnet lär sig att förvänta sig glädje i utmanande situationer (Imsen 2000, 

s. 488). 

 

Hur kan prestationsångesten minskas? Det viktigaste inom undervisningen är att den måste 

varieras så att inte alla elever ställs inför samma krav. Det är viktigt att ångestpräglade elever 

får börja med relativt enkla uppgifter och att progressionen är långsam så att den följer 

elevens tvekande men ökande tilltro till sin förmåga (Imsen 2000, s. 494). Det finns väl 

kontrollerade forskningsrön som bekräftar det positiva med ett sådant tillvägagångssätt 

(Nygård & Gjesme 1996, s. 232). Elever med stor ångest arbetar bättre med enkla 

rutinuppgifter än andra elever vilket också överensstämmer med många lärares erfarenheter 

som säger att om man ska få ängsliga elever att göra något över huvud taget måste själva 

situationen rymma förvissningen om att de klarar uppgifterna.     
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Som lärare bör man alltid tänka på att ge snabb hjälp till en elev som fastnat på en uppgift, 

samt ge beröm och stöd när det verkar behövas. Man ska också undvika att utsätta ängsliga 

elever för onödig exponering inför stora grupper och det ideala är att de får arbeta i mindre 

grupper där eleverna känner varandra och hotet om socialt fiasko är mindre. Sträva dessutom 

efter att eventuella nederlag ska få minsta möjliga publicitet i klassen eftersom det är vad 

dessa elever är mest rädda för (Imsen 2000, s. 494). 

 

Men det finns också teorier om hur fasta strukturer kan skapa trygghet. Good och Brophy 

hänvisar till flera studier som tyder på att det förekommer mer ångest i öppna skolor än i 

traditionella (Good och Brophy se Imsen 2000, s. 495). Öppna skolor kännetecknas av att 

eleverna jobbar mer självständigt och delvis strukturerar sitt eget arbete. Argumentet är att en 

fast struktur skapar trygghet genom att eleverna vet vad som förväntas av dem. En öppen 

situation innebär att eleverna ställs inför många val samtidigt, och valsituationen brukar väcka 

ångesten.  

 

Inom fysisk aktivitet är varje upplevelse av att prestera någonting uppenbart oavsett utfallet 

av prestationen, inte bara för eleven själv utan också för andra. Det finns inga sätt att dölja 

rörelsen och den är både personlig och social. Därför finns det alltid en risk att eleverna kan 

uppleva att självuppfattningen hotas under gymnastiklektionerna. Det är därför nödvändigt att 

undervisningen läggs upp på ett sådant sätt att det finns utrymme för en mångfald av 

upplevelser som styrker och utmanar prestationsupplevelser såväl individuellt som socialt 

(Duesund 1996, s. 86). Att delta tillsammans med andra jämnåriga kan ge självrespekt och 

styrka, men detta förutsätter att man också upplever sig själv som likvärdig. Vi behöver 

andras erfarenheter för att kunna förstå våra egna och därigenom är vi beroende av andra, men 

blir vi för lika riskerar vi att förstå mindre och mindre av det vi själva upplever (Ibid). 

 

Rolf Carlson har i sin licentiauppsats ”att socialiseras till elitspelare i tennis” från 1987 

jämfört en grupp svenska elittennisspelare med en kontrollgrupp som rankats lika högt som 

elittennisspelarna i 12-14 årsåldern (Rolf Carlson 1987 se Björklid & Fischbein 1992, s. 53). 

Modellen som han har använt sig av har visat sig användbar både i skol och 

idrottssammanhang för att studera samspelet mellan individuella anlag, förutsättningar och 

miljöpåverkan (Björklid & Fischbein 1992, s. 54) 

Här är de fyra olika varianterna på ledarskap som studerades: 

• En fri och stimulerande situation: 
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Tränaren fungerar huvudsakligen som handledare och spelarna får själva bestämma 

målsättningen men får hela tiden ”feedback” och stöd från tränaren/handledaren. 

• En fri och icke-stimulerande situation:  

Spelarna är fria att göra som de vill, men det är ingen som lyssnar eller bryr sig om vad deras 

träning leder till. 

• En styrd och stimulerande situation: 

Tränaren anger målet och styr mot detta men lyssnar också på spelarna och får dem att känna 

att de kan påverka situationen. 

• En styrd och icke-stimulerande situation: 

Tränaren är auktoritär och bestämmer själv målet och verksamhetens innehåll utan att låta 

spelarna komma till tals (Björklid & Fischbein 1992, s. 53). 

Sammanfattningsvis kan man säga att ju mer frihet i målstyrningen, desto mer utrymme får de 

individuella anlagen, och i en mer hårdstyrd omgivning får dessa anlag mindre spelrum. 

Utvecklingen främjades i synnerhet av att spelarna gavs möjligheter att påverka den egna 

situationen (Björklid & Fischbein 1992, s. 56). 

 

I skolans arbete med att stärka elevernas självuppfattning är en central problematik att 

eleverna såväl hör som blir hörda. Vi måste lära eleverna att se själva, höra själva, tolka själva 

och på samma gång lära sig leva med att vara sedda, hörda och tolkade utan att det hotar deras 

grundläggande positiva självuppfattning (Duesund 1996, s. 33). När eleven vägrar delta i 

fysisk aktivitet är det viktigt att uppmärksamma det eftersom eleverna i den fysiska 

aktiviteten inte ”bara” aktiverar kroppen, utan hela människan. Desto större blir den 

pedagogiska utmaningen när det gäller att avdramatisera själva inlärningen (Duesund 1996, s. 

132). 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie var att ta reda på hur idrottslärare i grundskolan tänker kring 

individanpassad undervisning som erbjuder valmöjligheter.  

• Ska man anpassa undervisningen så att eleverna erbjuds olika valmöjligheter och i så 

fall varför? 

• Vilka för- och nackdelar finns det med en anpassad undervisning som erbjuder 

valmöjligheter inom ämnet idrott och hälsa? 

• Hur kan man genomföra anpassad undervisning som erbjuder valmöjligheter inom 

ämnet idrott och hälsa på ett bra sätt? 
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4. Teoretiskt perspektiv 

Jag har valt att inspireras av ett fenomenologiskt synsätt som mitt teoretiska perspektiv 

eftersom formuleringarna från kursplanen som jag presenterade i bakgrunden stämmer väldigt 

bra överens med det fenomenologiska synsättet och valmöjligheter överlag. 

Fenomenologin är en filosofisk lära som växte fram runt sekelskiftet 1900 och man kan 

kortfattat säga att metoden handlar om att gå till fenomenen själva, så som de erfars i 

medvetandet. Ur ett fenomenologiskt perspektiv går man i från rörelsernas funktion och mot 

upplevelsen av kropp, rörelse och det sociala sammanhang man rör sig i, d.v.s. 

rörelseuttryckets betydelse eller mening för den som rör sig (Larsson 2010, s. 280).  

 

Maurice Merleau-Ponty är den filosof som antagligen har haft störst inflytande över 

utvecklingen av synen på kroppen. Hans filosofi kan ses som en reaktion mot den 

naturvetenskapliga, objektifierande synen på kroppen. Man brukar nämna dualism som syftar 

på en objektifiering av kroppen som en motsats till fenomenologin. Inom Merleau-Ponty’s 

fenomenologi däremot är kroppen både objekt och subjekt på samma gång, för oss själva och 

i vårt förhållande till andra. Kroppen som objekt innebär att kroppen betraktas utifrån som ett 

ting, ett redskap/verktyg. Kroppen som subjekt däremot innebär att kroppen och den 

kroppsliga handlingen upplevs inifrån, och att vilken mening denna tillskrivs av individen bör 

vara utgångspunkten för en filosofi om kroppen (Larsson 2010, s. 157). Merleau-Ponty har på 

ett avgörande sätt bidragit till en ny förståelse av kroppen som just subjekt, det vill säga en 

kropp som handlar i den sociala verkligheten, ”den levda kroppen”. (Larsson 2010, s. 156). 

Men det är viktigt att poängtera att det fenomenologiska perspektivet inte handlar om att ha 

ett ensidigt subjektivistiskt perspektiv på kroppen. Om man bara fokuserar på den subjektiva i 

sidan av kroppsligheten och rörelserna så kan det leda till att man ”bara ska göra det som är 

roligt” vilket i förlängningen kan leda till stagnation när det gäller kroppslig kompetens 

(Larsson 2010, s. 282).  Därför behövs det ett integrerat synsätt på kroppen som både objekt 

och subjekt vilket fenomenologin står för.  

 

Poängen med det fenomenologiska perspektivet ligger i en problematisering av åtskillnaden 

mellan vilja och rörelse vilket betyder att man skiljer på människans vilja att vara fysiskt aktiv 

från den fysiska aktiviteten i sig. Enligt Schopenhauer bör rörelse, vilja och förmåga ses som 

en integrerad helhet och studeras utifrån upplevelsen av rörelsen, dess upplevda mening 

(Larsson 2010, s. 281). 
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För varje individ känns det bra att röra sig på vissa sätt precis som att det känns konstigt att 

röra sig på andra sätt. Det måste kännas meningsfullt att röra sig på ett visst sätt för att jag ska 

göra det helhjärtat och för att jag ska investera den energin som krävs för att lära mig rörelsen 

(Larsson 2010, s. 282). 

 

Fenomenologisk psykologi kallas också humanistisk och enligt det humanistiska synsättet så 

är samhällets uppgift inte att styra människans primitiva behov utan att ge näring åt de 

drivkrafter som kan hjälpa människan att självförverkligas, och detta kan endast ske när 

människan är i en trygg och stödjande miljö. Carl Rogers är en av de främsta företrädarna 

inom den fenomenologiska psykologin och han förkunnar att det som är av intresse är inte 

verkligheten som sådan utan det är hur en individ uppmärksammar och uppfattar denna 

verklighet. Rogers framhäver att människans privata sätt att se på världen ligger som grund 

för hennes beteende. Så när en betraktare får vetskap om vad en viss situation eller händelse 

betyder för en viss människa kan de handlingar som tidigare ansetts vara förbryllade plötsligt 

få en förklaring. Människan reagerar alltså på verkligheten som precis hon eller han uppfattar 

den och inte på den yttre verkligheten (Permer 1989, s. 129). 

 

5. Metod 

Att jag valde fenomenologi som teoretisk utgångspunkt för den här undersökningen beror 

också delvis på att poängen med den fenomenologiska forskningen är att oavsett vilket 

fenomen som studeras, är det människors erfarenheter av, synsätt eller perspektiv på samma 

fenomen som är i fokus. Det stämmer väl överens med mitt metodval i form av intervjuer med 

idrottslärare i syfte att få svar på frågeställningarna i studien. Inom pedagogiken utgår 

fenomenologisk forskning främst från elever och lärares livsvärld och upplevelser av ett 

fenomen. Livsvärlden innebär den värld som en individ erfar enligt fenomenologiska 

tankegångar. I min studies så har syftet varit att undersöka just lärares syn på “anpassad 

undervisning som erbjuder valmöjligheter”, vilket sker inom ramen för deras livsvärld skolan, 

och deras relation till den. 

 

5.1 Val av metod 

Jag har valt att använda mig av enbart kvalitativa intervjuer med utbildade och erfarna 
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idrottslärare. Jag tror helt enkelt att jag kommer lära mig mycket mer med denna metod 

jämfört med exempelvis observationer. Jag grundar detta på att idrottslärarna jag intervjuar 

har flera års erfarenhet av ämnet vilket jag inte kan komma i närheten av med endast två 

veckors observationer. Som intervjumetod har jag valt att använda mig av en intervjuguide 

vilket betyder att alla informanter får samma frågor. Det hade även varit intressant att göra 

enkäter som eleverna själva får svara på, speciellt med tanke på att jag har fenomenologi som 

teoretiskt perspektiv. Då hade jag fått veta exakt hur eleverna upplever olika valmöjligheter 

vilket ibland är svårt för lärarna att veta då det är väldigt individuellt. Men jag var tvungen att 

avgränsa mig och då kändes intervjuer med lärarna mest intressant och givande.  

 

5.2 Urval 

Som informanter valde jag fyra utbildade och erfarna idrottslärare som alla har minst 10 års 

erfarenhet av att jobba i skolor. Anledningen till att jag valde just dessa lärare var i första 

hand för att de hade minst 10 års erfarenhet men därefter utgick jag från de lärare som jag 

redan hade en anknytning till, exempelvis de som jobbar på min VFU-skola. Två av de 

utvalda informanterna jobbade på min VFU-skola och de andra två hade jag en träffat tidigare 

då de båda även jobbar som lärarutbildare. Fördelen med att intervjua just erfarna idrottslärare 

är att de helt enkelt har mer erfarenhet av anpassad undervisning i praktiken. På så sätt kan jag 

jämföra intervjuresultaten som bygger på hur den här sortens undervisning verkligen fungerar 

i praktiken med mitt teoretiska perspektiv och den tidigare forskning som jag hämtar från 

litteraturen. Den enda nackdelen som jag möjligtvis skulle kunna tänka mig med att ha erfarna 

idrottslärare som informanter är att de skulle kunna förlita sig på gamla metoder utan att 

uppdatera sig på det senaste inom lärarutbildningarna. Men detta har jag löst genom att 

hälften av de intervjuade idrottslärare delvis också jobbar med utbildning av idrottslärare, 

vilket betyder att de ständigt måste uppdatera sin teoretiska kunskap. Men jag har behållit 

kravet på minst 10 års praktisk erfarenhet även bland dem.  

 

5.3 Genomförande 

Jag valde att låta informanterna själva få bestämma platsen där intervjuerna skulle äga 

rum så att de skulle känna sig så säkra och bekväma som möjligt. Två intervjuer skedde i 

lärarnas personliga rum och de andra två intervjuerna skedde i en avskild del av skolans 

lärorum. Utrustningen som jag använt mig av under intervjuerna har varit en bärbar dator 
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samt en digitalkamera. Datorn använde jag till att läsa frågorna från samt till eventuella 

anteckningar och digitalkameran använde jag för ljudupptagning. 

 

Innan jag startade mina intervjuer så gav jag en sorts introduktion/presentation för att 

informanterna skulle få en inblick i studien, för att på så sätt kunna ge bättre svar. 

Introduktion var följande:  

”Jag skriver ett arbete om anpassad idrottsundervisning som erbjuder eleverna valmöjligheter. 

En anpassad idrottsundervisning som erbjuder valmöjligheter innebär att lärarna ser till 

barnens olikheter och vilka nivåer som de befinner sig på, och utifrån detta lägger upp en 

lektion som erbjuder barnen just valmöjligheter. På så sätt kan man erbjuda utmaning för 

samtliga elever.  

Här är två konkreta exempel på anpassad undervisning som bygger på att det ska finnas just 

valmöjligheter under lektionen: 

1. Hinderbana: 

Man har flera olika alternativ med varierande svårighetsgrad. Exempelvis balansgång på smal 

stång alternativt på en lite bredare bänk.  

2. Fotboll:  

Man delar upp klassen i två grupper som man kan kalla för “roliga” respektive “oroliga” 

vilket kan översättas till de som bara “vill ha roligt” och de som “vill tävla”. Sen får varje elev 

välja vilken grupp de vill vara i. 

 

Intervjun består av relativt få frågor men vissa är ganska omfattande vilket kan kräva en del 

betänketid. Känn ingen stress när du besvarar frågorna och du får gärna komma tillbaka till en 

fråga om du kommer på något nytt under intervjuns gång. Om frågorna känns för breda eller 

diffusa så är det bara att säga till så kan jag exemplifiera. Du är självklart helt anonym 

behöver inte tänka på att svara politiskt korrekt, du kan t.ex. gå emot läroplanen. Jag är själv 

neutral i samtliga frågor så försök att inte bli påverkad av mina följdfrågor o.s.v. Alla frågor 

riktar sig till grundskolan årskurs 1-9” 

 

5.4 Databearbetning 

Jag har sen valt att dela upp stora delar av min information som jag fått från mina fyra 

informanter i två olika grupper. De två lärare som ”endast” är idrottslärare kallar jag för 
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informant 1 och 2, och de två idrottslärare som också jobbar som lärarutbildare kallar jag för 

informant 3 och 4. 

 

Jag var väldigt noggrann med transkriberingen av ljudupptagningen och började med att 

transkribera intervjusvaren exakt som informanterna hade svarat. Sen använde jag mig av en 

innehållsanalys eftersom det gör det lättare att hitta orsaker och samband samtidigt som det 

ger en bra överblick över materialet som ska bearbetas (Watt Boolsen, 2007, s. 145). Därefter 

gjorde jag en argumentationsanalys där jag försöker leta upp argumentationerna som finns i 

mitt textmaterial. För att göra det så använde jag mig utav en problemformulering för varje 

enskild frågeställning: 

• Hur argumenterar lärarna kring huruvida man ska anpassa undervisningen så att 

eleverna erbjuds olika valmöjligheter och i så fall varför? 

• Hur argumenterar lärarna kring för- och nackdelarna som finns med en anpassad 

undervisning som erbjuder valmöjligheter inom ämnet idrott och hälsa? 

• Hur argumenterar lärarna kring hur man på et bra sätt kan genomföra anpassad 

undervisning som erbjuder valmöjligheter inom ämnet idrott och hälsa? 

 Under datorbearbetningen så var jag noga med att inte vara subjektiv och på så sätt undvika 

att urvalet av data sker godtyckligt (Watt Boolsen, 2007, s. 52). Jag har hela tiden strävat efter 

att välja ut data som gör att det blir lätt att förstå vad som har undersökts.  

 

5.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Jag tycker att min studie har en hög validitet och reliabilitet. En anledning till det är att 

jag hela tiden har haft mina frågeställningar i tankarna under alla arbetsprocesser och på 

så sätt avgränsat arbetet till den absoluta kärnan av det som jag verkligen vill undersöka 

(Patel, 2003, s. 98). Jag har under mitt arbete även fokuserat på att försöka upptäcka 

företeelser samt tolka och förstå innebörden av livsvärlden, vilket är viktigt inom just 

kvalitativa studier för att få en hög validitet (Patel, 2011, s. 105). Eftersom en kvalitativ 

studie alltid i någon mening är unik så har jag försökt vara noga med att beskriva 

forskningsprocessen på ett sätt så att de som tar del av resultatet kan bilda sig en 

uppfattning om alla val jag gjort. Detta gör att studien uppnår god kvalitet (Patel, 2011, s. 

109). Att jag använt mig av en intervjuguide d.v.s. att jag ställer samma sorts frågor till 

samtliga informanter gör också studien mer tillförlitlig (Patel, 2003, s. 100). Det är en stor 

fördel om man innan intervjun förklarar sitt syfte och sina nyckelbegrepp för informanten 
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som jag har gjort med en sorts introduktion. Det får informanten att känna sig bekvämare 

i frågorna vilket resulterar i bättre och mer relevanta svar (Patel, 2003, s. 75). Dessutom 

har ambitionen varit att hålla sig så nära informanternas berättelse som möjligt. 

 

5.6 Etiska aspekter 

När jag gjorde min studie så använde jag mig av de forskningsetiska principerna. De fyra 

huvudkraven för de forskningsetiska principerna är: 

1. Informationskravet betyder att jag informerar de individer som berörs av min studie 

vilket i mitt fall var olika uppgiftslämnare. Jag informerade dem om att deras deltagande 

är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de så önskar. 

2. Samtyckeskravet betyder att man ber om deltagarnas samtycke till att vara en del av 

studien vilket jag gjorde i samtliga fall.   

3. Konfidentialitetskravet betyder att forskaren inte sprider etiskt känsliga uppgifter om 

privatpersoner vilket jag undvek genom att använda fiktiva namn istället för 

informanternas riktiga namn.  

4. Nyttjandekravet betyder att jag inte får sprida mitt material till ickevetenskapliga syften 

vilket jag inte har gjort (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

6. Resultat 

För att göra mitt resultat extra tydligt så har jag valt att visa vad jag kommit fram till med 

hjälp av fyra olika huvudrubriker. De olika rubrikerna följer samma ordning som 

frågeställningarna och redovisas i löpande text. De fyra idrottslärarna benämns i 

resultatredovisningen som informant 1, 2, 3 respektive 4. En kort sammanställning över 

informanterna: 
1. Manlig idrottslärare som jobbar i en stockholmsförort 
Har jobbat som idrottslärare i sammanlagt 16 år 
2. Manlig idrottslärare som jobbar i en stockholmsförort  
Har jobbat som idrottslärare i sammanlagt 25 år 
3. Kvinnlig idrottslärare och idrottslärarutbildare på GIH i Stockholm  
Har jobbat som idrottslärare i sammanlagt 35 år 

4. Kvinnlig idrottslärare och idrottslärarutbildare på GIH i Stockholm  
Har jobbat som idrottslärare i sammanlagt 35 år 
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Ska man anpassa undervisningen så att eleverna erbjuds olika valmöjligheter och i så fall 

varför? 

Samtliga fyra informanter svarade att man absolut ska anpassa undervisningen så att eleverna 

erbjuds olika valmöjligheter. Lärarnas grundtanke för varför de erbjöd valmöjligheter var 

också ganska lika då tre av fyra nämnde att man inte kan tvinga elever till att göra något de 

inte vill. Informant 1 och 2 svarade båda att deras huvudmål med att erbjuda valmöjligheter 

var i att få alla eleverna aktiva. Informant 2:  

“De som tycker det är för lätt måste utmanas och de som tycker det är svårt måste få en 

långsam stegring till att nå det slutgiltiga målet.” 

Informant 3 och 4 däremot pratade mer om att eleverna måste ha roligt och att de ska gå 

därifrån med en positiv känsla av att de har klarat uppgifterna/aktiviteterna. Informant 3: 

”Eleverna ska känna att här lär jag mig något, här får jag vara mig själv, ska få möjligheter 

och tycka det är kul” 

På frågan om de trodde att eleverna skulle må bättre av mer frihet på lektionerna i idrott och 

hälsa eller om det behövs mer styrning från läraren så vara alla fyra överens om att det vore 

bra att sträva mot mer frihet. Informant 1 och 2 var dock mer försiktiga i sin syn på frihet. 

Informant 1: 

”Beror på vilken klass först och främst om man kan ge valmöjligheter överhuvudtaget, vissa 

måste man styra oerhört mycket”.  

Informant 2: 

”Måste göra det under kontrollerade former, om man säger gör vad ni vill så blir det 

hönsgård”. 

 

Vilka fördelar finns det med en anpassad undervisning som erbjuder valmöjligheter inom 

ämnet idrott och hälsa? 

När det gäller fördelarna med att erbjuda valmöjligheter på lektionerna så var Informant 1 och 

2 ganska fåordiga och konstaterade kort att det var bra att man får jobba på sin nivå.  

Informant 1: 

”Fördelen att man får vara på den nivån man befinner sig”.  

Informant 3 och 4 hade klart mer uttömmande svar. Både menar att valmöjligheter gör så att 

eleverna får jobba i trygga förhållanden där de inte utsätts för misslyckande eller aktiviteter 

som de tycker är otäcka eller mår dåligt av. Valmöjligheterna gör också att de lär sig att alla 

är olika. 
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Informant 3: 

”Om eleverna inte måste göra något så blir de ändå ofta sugna när de ser kompisen göra det 

och det får dem att också våga. Det ser spännande ut och inspirerar”. 

Informant 4: 

”Med valmöjligheter ger jag alla chans att lyckas, annars får de inte en positiv upplevelse”. 

 

Vilka nackdelar/svårigheter finns det med en anpassad undervisning som erbjuder 

valmöjligheter inom ämnet idrott och hälsa? 

På den här punkten så var det Informant 1 och 2 som hade mest och säga. Båda poängterade 

hur viktigt det är med tillsyn och säkerhet och att det blev svårare med ju fler 

stationer/aktiviteter eleverna har att välja på. Dessutom tyckte de att det är en svårighet med 

att utföra valmöjligheter när man saknar resurser som lokaler/utrymme och material. 

Informant 2 nämnde också att om man ger valalternativ som är styrda av förkunskapsnivån så 

kan det bli en ”vi och dem” känsla mellan dem och de med högre förkunskaper lär sig inte om 

”fair play” och hur man ska ta hänsyn och hjälpa de med mindre förkunskaper.   

Informant 3 och 4 var fåordiga och en av dem sa att det inte finns så mycket nackdelar 

förutom att man som lärare måste ha mer redskap och alternativ. Informant 4 sa att en nackdel 

kan vara att eleven ibland kanske inte får uppleva allt om man kan välja bort vissa aktiviteter, 

men fyllde sen i att: ” fast då har heller inte läraren fixat uppdraget”. 

Det var bara en av de fyra informanterna som tog upp att det kan vara en nackdel att elever 

väljer det lätta alternativet istället för att utmana sig själva. Men eftersom jag hade just den 

nackdelen som en följdfråga så visade det sig att alla såg det som en klar nackdel.  Informant 

1 menade att vissa gör det bara av ren lathet och informant 2 sa att det kan bero på vilket 

alternativ deras kompis väljer. 

Informant 3 och 4 försökte snarare förminska problemet även om de samtidig erkände att det 

var en klar nackdel. Båda var inne på att barn vill ha utmaningar. 

Informant 3: 

”Barn är många gånger nyfikna/undersökande av naturen speciellt 7-11 år men kommer du till 

högstadiet så är jag övertygad att exempelvis åttans tjejer inte utmanar sig om de inte har en 

piska på ryggen. Men det har mycket att göra med förtroendet för läraren också om de 

utmanar sig själv”. 

Informant 4: 
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”En otrygg miljö och rädsla att misslyckas gör att de väljer den lätta vägen så det måste jag 

som pedagog jobba med. Måste få kamratgruppen att peppa, att inte skratta och att förstå att 

vi är olika”.  

 

Hur kan man genomföra anpassad undervisning som erbjuder valmöjligheter inom ämnet 

idrott och hälsa på ett bra sätt? 

Här valde samtliga informanter att använda sig av exempel som är förknippade med just 

redskap och hinderbanor. En informant påpekade även att alla typer av redskap är lätta att 

individualisera. 

Informant 1: 

”Jag försöker alltid ha två nivåer, två parallella linjer på hinderbana” 

Informant 2: 

”Jag brukar ha sex olika svårighetsgrader på balansgång och klarar man inte en nivå så 

fortsätter man träna på föregående. Då övar man istället för att vila” 

Informant 2 hade också ett alternativ som bröt trenden med redskap och svårighetsgrader: 

”Sen har vi gjort så att vi öppnar garageporten och så får man ta vad man vill, vissa går och 

spelar fotboll, några basket, vissa spelar rutan, vissa leker o.s.v.”. 

Informant 3 och 4 pratade också mest om redskap men nämnde även att man kan 

nivågruppera bollspel som t.ex. fotboll genom att dela upp klassen mellan de som vill spela 

hårt och de som vill ta det lugnt: 

Informant 3: 

”Man kan ha åtta olika sätt att träna balans på och för de osäkra har jag alltid en bänkrad med 

en vägg intill som man kan använda som hemlig kompis”.  

Informant 4 tog valmöjligheterna till ännu en högre nivå, förutom att erbjuda olika nivåer på 

varje station gavs eleverna friheten att även välja vilka stationer man vill vara på:  

”Om man är bekväm i 3 av 6 stationer så ska man få träna där och gå därifrån med att man 

lyckats. Smörgåsbord där man tar det man mår bra av”. 

 

När det gäller barn som har prestationsångest och är rädda för att misslyckats så tog tre av de 

fyra informanterna upp exempel på hur barn med höga förkunskaper ofta har höga krav på sig 

själva att alltid vara bäst. 

Informant 4: 
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”Jag upplever att en elev som är jätteduktig i exempelvis fotboll känner att han måste vara 

duktig i redskap, dans o.s.v. också. Dessa barn slarvar sig ofta igenom övningar och gör allt 

fort istället för att göra det rätt, springa om andra o.s.v.”. 

Som svar på hur man kan lösa det här problemet så nämndes framförallt att peppa eleverna 

och ha en lagom svårighetsnivå på övningarna. Informant 1:  

”När vi har stor grupp försöka undvika köer när andra tittar”. 

Informant 2: 

”Prat och uppmärksamhet brukar lösa det. Man lyfter fram det de är bra på”. 

 

6.1 Analys av resultat 

I min analys av resultatet så har jag utgått från mina frågeställningar och försökt se hur de 

hänger ihop med mitt teoretiska perspektiv som är fenomenologi. Som centrala begrepp har 

jag valt ett “integrerat synsätt” samt ett “dualistiskt synsätt” på kroppen, vilka är varandras 

motsatser. Det dualistiska synsätet gör skillnad på det kroppsligt mätbara och den subjektiva 

upplevelsen medan det integrerade synsättet ser det som sammanhängande. Min första 

frågeställning är: 

Ska man anpassa undervisningen så att eleverna erbjuds olika valmöjligheter och i så fall 

varför? 

Inte helt oväntat så var alla informanter överens om att man ska erbjuda valmöjligheter men 

på frågan om ”varför” så blir det genast mer intressant. Man kan här se en stor skillnad mellan 

informant 1 och 2 som är idrottslärare och informant 3 och 4 som är idrottslärare samt 

utbildare av idrottslärare. Informant 1 och 2 svarade båda att deras huvudmål med att erbjuda 

valmöjligheter låg i att få alla eleverna aktiva. Detta tolkar jag som ett objektivt synsätt på 

kroppen vilket också är dualistiskt eftersom de inte nämner något om hur det får eleverna att 

uppleva aktiviteterna. Jag tror att detta kan bero på att de är rädda för att ett mer subjektivt 

eller fenomenologiskt synsätt i förlängningen kan leda till stagnation när det gäller kroppslig 

kompetens. Informant 3 och 4 hade lite andra tankar om ”varför” och nämnde framförallt att 

eleverna ska gå därifrån med positiv känsla av att de har klarat uppgifterna/aktiviteterna samt 

att det varit kul. De nämnde också att de vill att eleverna ska känna att här lär jag mig något 

och här får jag vara mig själv. Detta tolkar jag som ett klart mer subjektivt synsätt men också 

som ett relativt integrerat synsätt vilket stämmer överens med det fenomenologiska 

perspektivet. Det stämmer t.ex. in på Schopenhauers ide om att rörelse, vilja och förmåga 
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borde ses som en integrerad helhet och studeras utifrån upplevelsen av rörelsen (Larsson 

2010, s. 281). 

Den andra frågeställningen löd:  

Vilka fördelar finns det med en anpassad undervisning som erbjuder valmöjligheter inom 

ämnet idrott och hälsa? 

Även på den här frågan så var det en klar skillnad mellan de två olika informantgrupperna. 

Informant 1 och 2 sa att det framförallt var bra att man får jobba på sin nivå vilket än en gång 

är ett objektivt och dualistiskt synsätt. Jag tolkar det också som att dessa lärare är ganska 

målmedvetna och fokuserade på att eleverna ska nå en bra kunskapsnivå. Informant 3 och 4 

däremot hade ett mer integrerat synsätt och nämnde fördelar som att man skapar trygga 

förhållanden där eleverna inte utsätts för misslyckande eller aktiviteter som de mår dåligt av. 

Informant 3 sa också att valmöjligheter gör att man tar sig an uppgifterna för att de ser 

spännande ut och inspirerar istället för att man tvingas till det. Detta stämmer verkligen 

överens med fenomenologin och Schopenhauer som utryckte att: 

“Det måste kännas meningsfullt att röra sig på ett visst sätt för att jag ska göra det helhjärtat 

och för att jag ska investera den energin som krävs för att lära mig rörelsen”.    

 

Slutligen, den tredje frågeställningen:  

Hur kan man genomföra anpassad undervisning som erbjuder valmöjligheter inom ämnet 

idrott och hälsa på ett bra sätt? 

Inom fenomenologin så nämns det att man bara kan hjälpa en person att självförverkligas om 

de är i en trygg och stödjande miljö vilket informant 3 och 4 också tydligt förklarade som ett 

viktigt mål när de erbjuder valmöjligheter. Informant 3 och 4 pratade också om att man kan 

nivågruppera bollspel som t.ex. fotboll genom att dela upp klassen mellan de som vill spela 

hårt och de som vill ta det lugnt. Det visar att de lyssnar på hur eleverna verkligen upplever 

bollspelet vilket följer ett integrerat/fenomenologiskt synsätt. 

 

7. Diskussion 

Något som jag lärde mig tidigt under arbetets gång och som även är en del av syftet med 

arbetet är att man som lärare inte bara kan utgå från elevernas förkunskaper i ett ämne utan 

man måste ha ett mångdimensionellt angreppssätt på anpassad undervisning. (Imsen 2000) 

Dessutom måste man begränsa individualiseringen till skolans överordnade mål -sociala och 

materiella ramar vilket inte alltid är det lättaste då de ofta motsäger varandra. När jag säger 
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sociala ramar så tänker jag på skolans värdegrund som lyfter fram ”alla människors lika 

värde” (LGR 11), vilket kanske inte rimmar så bra med att ge eleverna valmöjligheter som 

kan resultera i nivågrupperingar. Ett konkret exempel kan vara att man som lärare väljer att 

spela fotboll med två olika nivåer där den ena nivån kallas för allsvenskan och den andra 

nivån kallas för korpen som en av mina informanter sa att de gjorde. Känner de elever som 

väljer att spela i korpen att de är lika mycket värda? Hur ska de som bara spelar i allsvenskan 

lära sig att ”utveckla sin respekt för andra” som det står att man ska göra i kursplanen för 

idrott och hälsa (LGR 11) om de bara socialiserar med dem som är mest lika dem själva?  

Den här problematiken tar jag även upp i min analys och i mitt teoretiska perspektiv 

”fenomenologi” som poängterar vikten av upplevelsen av det sociala sammanhang man rör 

sig i (Larsson 2010, s. 280). Jag tar även upp det i bakgrunden där jag skriver att det är 

nödvändigt att undervisningen läggs upp på ett sådant sätt att det finns utrymme för en 

mångfald av upplevelser som styrker och utmanar prestationsupplevelser såväl individuellt 

som socialt (Duesund 1996, s. 86). Min uppfattning är att många lärare ofta stirrar sig blinda 

på det individuella snarare än det sociala när de väljer vilka valmöjligheter de ska erbjuda 

eleverna. När det gäller de materiella ramarna så menar jag att det ibland inte är genomförbart 

att erbjuda valmöjligheter eftersom man inte har det utrymme eller den utrustning som krävs 

för att erbjuda olika alternativ. Detta tog också flera informanter upp i intervjuerna angående 

svårigheter med att erbjuda valmöjligheter.   

 

Det var intressant att flera av informanterna nämnde att många elever som är väldigt duktiga i 

en specifik sport som t.ex. fotboll känner en stor press att även vara duktig i de andra 

idrottsaktiviteterna. Detta är en annan sorts ”rädsla för att misslyckas” än den som jag hade 

föreställt mig när jag läste om tidigare forskning från litteraturen (Imsen 2000, s. 494). I den 

litteraturen uppfattade jag det som att det riktade sig mot elever med sämre förkunskaper som 

är rädda för att misslyckas. En av flera lösningar kunde då vara att man har väldigt svåra 

alternativ eftersom uppgifterna som på förhand upplevs som hopplöst svåra inte uppfattas som 

förödmjukande att misslyckas med. Just den lösningen tror jag skulle kunna fungera väldigt 

bra även för dessa elever som egentligen är rätt duktiga men känner att de absolut inte får 

misslyckas. Man kan då som lärare presentera uppgifterna som extremt svåra och att man inte 

förväntar sig att någon ska klara av dem, vilket gör att även dessa elever kan misslyckas med 

flaggan i topp. 

 

Ett annat problem som diskuterades i intervjuerna var huruvida valmöjligheter kan resultera i 



19 

 

att eleverna tar den enkla utvägen och väljer den lättare nivån trots att de har kapacitet för en 

högre nivå. Här fick jag flera bra svar av lärarna som att det t.ex. kan bero på vad kompisen 

väljer för nivå, ren lathet från elevens sida, eller att det är en otrygg miljö. Personligen ser jag 

det här som en väldigt viktig aspekt som man hela tiden måste hålla ett vakande öga på om 

man ger eleverna valmöjligheter med olika svårighetsgrader. Jag tror t.ex. att om en elev 

kontinuerligt väljer alltför lätta uppgifter eller aktiviteter under en längre tid så kan det få 

ödesdigra följder för framtida val även utanför idrottsämnet. I värsta fall kan det ta sig uttryck 

i val av linjer eller tillvalsämnen och senare vid valet av yrkesinriktad utbildningsväg o.s.v. 

vilket också nämndes i boken ”Elevens Värld” (Imsen 2000). 

 

En av frågorna som jag ställde under intervjun handlade om lärarnas syn på frihet kontra 

styrning eftersom valmöjligheter automatiskt medför mer frihet. Även här finns det en rad för- 

och nackdelar. Något som ingen lärare tog upp, men som jag har tänkt på under arbetets gång 

är att man genom styrning kan få eleverna att fungerar i ett här och nu i förhållande till 

kortsiktiga mål inom en kontrollerad ram. Med frihet däremot kan man skapa en 

självständighet bland eleverna som man kan se som en grund för trygghet med tanke på livet 

utanför skolan (Imsen 2000, s. 495). I Rolf Carlsons licentiauppsats ”att socialiseras till 

elitspelare i tennis” kom man fram till att de individuella anlagen fick mer utrymme ju mer 

frihet i målstyrningen man hade (Björklid & Fischbein 1992, s. 56), men det var inget som 

någon av informanterna nämnde som anledning till varför man ska ha mer frihet kontra 

styrning i skolan. 

 

I 2011 års läroplan (LGR 11) står det att läraren ska stärka elevens tillit till den egna 

förmågan och det är en av få frågor som jag gärna hade fått lite större och bättre svar på i 

intervjuerna. Jag frågade t.ex. om ångest och rädsla att misslyckas vilket alla var väldigt 

snabba på att säga fanns men utan att kunna ge några konkreta exempel på hur man kan 

motverka det i praktiken. De nämnde i stort sätt bara att de försöker peppa eleverna samt ha 

en lagom nivå. Det var t.ex. ingen som tog upp mina exempel om att låta eleverna jobba i 

mindre grupper eller med rutinmässiga uppgifter trots att det i min tidigare forskning stod att 

det överensstämmer med många lärares erfarenheter (Imsen 2000, s. 494).  

 

Eftersom jag avgränsade mig till ett ganska stort åldersspann som sträckte sig ända från 

årskurs 1 till 9 så har jag också fått en uppfattning om skillnaderna med att erbjuda 

valmöjligheter för de yngre respektive de äldre åldrarna. Om jag så här i efterhand var 
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tvungen att välja ett åldersspann där det är extra passande med valmöjligheter så skulle jag 

välja de yngre åldrarna. Valet beror delvis på det som jag skrev i bakgrunden om att 

uppfostran måste präglas av uppmuntran att utforska områden som passar barnets 

utvecklingsnivå. Barnet lär sig att förvänta sig glädje i utmanande situationer (Imsen 2000, s. 

488). Det är helt enkelt i en ung ålder när barnen är som mest formbara som jag tror problem 

med ångest och rädsla att misslyckas ofta startar. En annan faktor som talar för att 

valmöjligheter passar de yngre åldrarna bättre är svaret som jag fick från en av informanterna. 

Informanten trodde att det finns en större risk att tjejerna i åttan väljer det lätta valalternativet 

fast de har kapacitet för mycket mer. Detta är något jag känner igen mig i från min egen VFU 

där jag fått uppfattningen att de yngre eleverna överlag är mer sugna på att prova nya saker 

och utmana sig själva. Dessutom hade informanterna med mest erfarenhet av de yngre 

åldrarna mer positivt att säga om att erbjuda valmöjligheter överlag jämfört med 

informanterna som hade mer erfarenhet av de äldre åldrarna.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Jag tycker att jag hade en bra metod i förhållande till mina frågeställningar och mitt teoretiska 

perspektiv som var fenomenologi. Valet att arbeta kvalitativt och intervjua idrottslärare gav 

mig ett djup i resultatet samtidigt som jag kunde fånga ”det specifika” med att erbjuda 

valmöjligheter inom idrott och hälsa.  

 

Om jag i framtiden skulle få chansen att fortsätta med det här arbetet så skulle en intressant 

frågeställning vara om erbjudandet av valmöjligheter är mer passande för en viss ålder, vilket 

jag tyckte mig ana redan under den här studien. En naturlig utveckling för fortsatt forskning 

skulle även vara att förändra metoden och få elevernas egna synpunkter på valmöjligheter 

genom intervjuer eller enkäter. Detta stämmer också väldigt bra överens med mitt teoretiska 

perspektiv som var fenomenologi.   

 

8. Slutsats 

Sammanfattningsvis så tycker jag att jag fått bra svar på mitt syfte och mina frågeställningar. 

Min förhoppning är att dessa svar kommer göra mig till en bättre idrottslärare som kan se 

komplexiteten med att tillgodose elevernas individuella behov på ett bra sätt. Precis som jag 

hade förutspått så tyckte samtliga informanter att man ska erbjuda valmöjligheter inom ämnet 
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idrott och hälsa. På frågan om varför så fick jag lite mer spridda svar men de var alla överens 

om att man inte kan tvinga elever till aktivitet och att det är viktigt att man får jobba på sin 

nivå samt att man har roligt.  

 

Det kanske mest intressanta för mig som blivande idrottslärare har varit att höra hur 

informanterna med deras långa praktiska erfarenhet gett exempel på fördelar men kanske 

framförallt nackdelar och svårigheter som följer med valmöjligheter. På så sätt har jag lärt 

mig att ingen teori om lärande kan ge oss exakta svar på hur vi i praktiken ska gå tillväga för 

att genomföra anpassad undervisning som erbjuder valmöjligheter. De olika teorierna om hur 

man ska använda sig av valmöjligheter bör inte användas som recept utan som glasögon som 

ska hjälpa oss att se eleven.  

Informanterna påpekade också att det är väldigt individuellt hur man ska erbjuda 

valmöjligheter på bästa sätt och bör se olika ut beroende på vilken klass man har. Vissa 

klasser kan dessutom missbruka friheten som kommer med att läraren erbjuder 

valmöjligheter, vilket kan resultera i att det sker olyckor eller att eleverna inte når upp till de 

individuella kunskapsmålen. Samtliga informanter vara dock överens om att valmöjligheter är 

speciellt passande för aktiviteter där redskap används och hinderbanor överlag. 
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Bilaga 1 - Litteratursökning 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Individanpassning, anpassad undervisning. 

 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Stockholms universitets bibliotekskatalog, Stockholms stadsbibliotek. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ingen av mina sökningar på specifika sökord gav relevanta resultat. 

 

Kommentarer 
Jag tycker det var väldigt svårt att hitta bra material/litteratur inom mitt ämne men jag 

hittade tillslut en bra bok i GIH:s bibliotek som hade vidare referenser till andra böcker. Sen 

tog jag också kontakt med en lärare som jag hade haft tidigare som jag visste var kunnig 

inom både ämnet idrott och hälsa samt inom fenomenologi, och hon gav mig bra tips på 

böcker.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

1. Hur många års erfarenhet har du av att jobba som idrottslärare? 

 

2. Vilka åldrar har du mest erfarenhet av på grundskolan? 

 

3. Har du något konkret exempel på hur man på ett bra sätt kan erbjuda eleverna 

valmöjligheter under en lektion i idrott och hälsa?  

Följdfråga: Varför erbjuder du valmöjligheter, hur tänker du, har du ett tydligt mål? 

 

4. Vilka fördelar respektive nackdelar anser du att det finns med att erbjuda eleverna 

valmöjligheter under en lektion i idrott och hälsa, förklara/exemplifiera? 

Följdfråga: Tror du det kan vara en nackdel att elever väljer det lätta alternativet istället för 

att utmana sig själva, varför tror du att de gör det i så fall? 

 

5. Upplever du att det finns barn som har prestationsångest och är rädda för att misslyckats.  

Följdfråga: Hur löser du det problemet, förklara/exemplifiera? 

(Exempelvis låta de jobba i mindre grupper eller med enkla rutinuppgifter) 

 

6. Tycker du att finns svårigheter med att genomföra en anpassad undervisning som erbjuder 

valmöjligheter inom idrott och hälsa? 

Följdfråga: Vilka svårigheter är det, förklara/exemplifiera? 

(Exempelvis det krävs mer resurser, tid att förbereda)  

 

7. Tror du att eleverna skulle må bättre av mer frihet som t.ex. valmöjligheter på lektionerna i 

idrott och hälsa eller behövs det mer styrning från läraren, förklara/exemplifiera? 

 

8. Ett vanligt motiv till att erbjuda valmöjligheter är för att elever med högre förkunskaper ska 

utmanas samtidigt som eleverna med mindre förkunskaper inte ska känna sig otillräckliga. 

Tycker du att någon av dessa två grupper bör prioriteras över den andra eller är alla elever 

lika viktiga att hjälpa på skolidrotten, förklara/exemplifiera? 

 

 


