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Sammanfattning 

 
Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka några idrottslärares tolkning av den nationella 

kursplanen för idrott och hälsa och hur denna tar sig i uttryck genom LPP. 

Studien utgår från nedanstående frågeställningar 

1. Vad innehåller en LPP?  

2. Hur skiljer sig LPP från den nationella kursplanen? 

 

Metod 

I studien har vi utgått från en kvalitativ textanalys ifrån tio olika LPP, med hjälp av Googles-

sökmotor har vi sökt på ”pedagogisk planering åk 7-9 idrott och hälsa” för att få tillgång till det 

material som skall analyseras. Studien utgick ifrån de tio första LPP som dök upp i resultatet från 

sökningen.  

 

Resultat 

Genom analys av LPP har det visat sig att idrottsläraren har olika stora möjligheter att fritt 

formulera en egen LPP som inte alls behöver vara identisk med den nationella kursplanen.  

En tolkning vid arbetet med LPP, är att se det som ett uttryck eller försök till att förändra skolans 

styrning av ämnet. Överlag tolkas det som att lärare runt om i Sverige har använt sig av LPP för 

att förenkla och förtydliga ämnets mål. Genom att ha skrivit en LPP fick lärarna en annan typ av 

ansvar då de inte bara följde kursplanen utan även tolkade den på ett eget sätt. En LPP kunde vara 

nästan ”identisk” som den nationella kursplanen, men även ha fria tolkningar av kursplanen. 

Detta berodde på hur långt utanför ramarna läraren valde att gå. 

 

Slutsats 

Utifrån resultatet av studien kan det sammanfattas att det varierar väldigt mycket hur skolornas 

LPP ser ut. Generellt sett är det svårt att få fram ett tydligt svar för hur det ser ut i hela landet. 

Detta beror på att den insamlade data från nätet var väldigt begränsad och i liten omfattning. 

Det kan tolkas att Skolverket inte uppmanar lärarna att skriva LPP då det inte förekommer på 

deras hemsida överhuvudtaget. 
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1. Introduktion 

Redan vid lanseringen av läroplanen Lpo 94 förväntades det att idrottslärare skulle producera 

lokala kursplaner, vilka sågs som en förtydligad version av den nationella kursplanen. (Larsson 

2004, s.205) Larsson (2004) berättar att idrottslärarna då inte hade fått någon form av vägledning 

för vad ämnet idrott och hälsa skulle innehålla och hur ämnet skulle styras. Larsson nämner 

vidare att ”det kan tolkas som att staten givit upp försöken att styra idrottslärarna” (Larsson 2004, 

s.205) efter införandet av Lgr-80. Detta skiljer sig från Lgr-62 och Lgr-69 där staten har givit 

uppgiften till idrottslärare att styra sina lektioner inom ämnet idrott och hälsa efter vad staten vill” 

(Larsson 2004, s.205). Detta ledde till att staten tillsatte skolinspektörer, vars uppgift var att 

observera idrottslärarnas arbete i skolan. (Larsson 2004, s.205) 

  Hur skiljer sig då 2011 års läroplaner från de som utfärdades 1994? Linde (2012) menar att 

införandet av Lgr 11 berodde på politiska beslut. Vad som ändrades i Lgr 11 var att 

målstyrningsprincipen från Lpo 94 kompletterades med en viss innehållstyrning. I och med detta 

tillkom de nya rubrikerna syfte, kunskapskrav och centralt innehåll. (Linde 2012, ss.129-130) 

Kravet på lokala kursplaner försvann men det infördes lokala pedagogiska planeringar. 

    Vad är det som styr en idrottslärares planering utifrån kursplanen? Vad är det som skiljer Lokal 

Pedagogisk Planering (LPP) från den nationella kursplanen? Hur tolkar idrottslärare Lgr 11 i 

form av LPP? Dessa frågor har skapat vårt intresse för detta område. 

    Vi ser detta som ett tillfälle att fördjupa oss i vad som gäller och hur vi kan styra våra lektioner 

utifrån kursplanen. Vi upplever att det finns ett stort behov av att undersöka styrdokumenten då 

de kommer att påverka vårt arbete som idrottslärare.  

     Att utforska detta område kan i sin tur ge svar på vad Lgr 11 fyller för funktion för 

idrottslärare idag. Det finns ett stort problem med faktorer såsom tid, schema, lokaler och antal 

elever i en klass och detta har betydelse för vad eleverna lär sig på lektionerna i idrott och hälsa. 

Idrottsläraren har en krävande uppgift i att hantera dokumentationer. Studier visar att en majoritet 

av idrottslärare upplever dokumentationen som svårhanterlig. (Håkanson 2015) 

Håkansson (2015) syftar på att de senaste två läroplanerna (Lpo 94 och Lgr 11) inte har fått något 

rejält genomslag i undervisningen och att detta bottnar i idrott och hälsas svaga inramning. 
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    På grund av denna svaga inramning får lärarna möjlighet att individuellt styra över vad som 

realiseras i undervisningen, där även utomstående faktorer kan påverka. (Håkansson. 2015, s.15)  

Lundvall och Meckbach (2008) menar att innehållstyrningen påverkar de flesta lärare som 

upplever arbetet med styrdokumenten som något besvärligt men att även ramfaktorer; 

organisatoriska förutsättningar, osäkerhet kring styrdokumenten och undervisningsrelaterade 

problem påverkar idrottslärares arbete.  

    Syftet med studien är att undersöka hur skolor runt om i Sverige tolkar anvisningarna i Lgr 11 

gällande skolämnet Idrott och hälsa i form av LPP. Tillvägagångssättet har varit att skriva en 

textanalys av tio olika skolors LPP och i denna studie problematiseras momentet med pedagogisk 

planering i relation till kursplanen. Tanken med denna studie var att synliggöra olika LPP och se 

samband mellan dessa och kursplanen. Kan det finnas några riktlinjer för lärare att utgå ifrån och 

om det gör det, hur ser dessa ut? Genom att analysera och konkretisera dessa LPP vill vi 

undersöka hur olika skolor jobbar med LPP. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Modern historia om idrott och hälsa i Sverige 

Det var inte förrän år 2000 som idrott och hälsa fick ett genombrott inom svensk forskning och 

det var då forskare på allvar började intressera sig för skolämnet idrott och hälsa. Larsson och 

Redelius (2004) menar att det är först nu i början på 2000-talet som det börjar hända saker med 

ämnet. Det har varit oklart hur pedagoger ser på ämnet. Syftena och målen har varit vaga. 

Larsson refererar till Annerstedt (2001) där det under perioden 1970-1994 pågick en 

osäkerhetsfas i idrottsämnets historia. Under denna tid var det färre centrala anvisningar och 

direktiv, innehållet var mer vidgat och även målsättningen. Annerstedt (2001) hävdar att detta 

“ledde till att lärarna i idrott blev allt mer splittrade och osäkra på ämnets målsättning och 

innehåll” (Annerstedt 2001, s. 107). På grund av denna osäkerhet blev det mycket svårare för 

lärare att klargöra målet och syftet med ämnet idrott och hälsa. (Larsson 2004, s. 12) Detta blir 

tydligt när man tittar på undervisningen i idrott och hälsa i den svenska skolan men det 

förekommer även problem internationellt. Larsson och Redelius (2004) menar att ämnet befinner 

sig i en “identitetskris”, att det är ett stort avstånd mellan de som forskar om idrott och hälsa i 

skolan och idrottslärarna som undervisar i ämnet. 
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2.2. Styrning av idrott och hälsa 

I Sverige infördes läroplanen Lpo94 som ersatte läroplanen Lgr 80. I och med den nya läroplanen 

genomfördes också kommunaliseringen, där styrningen av skolorna blev mer decentraliserad.   

Staten hade dock fortfarande kvar ett stort ansvar, bland annat genom skolinspektörerna som 

skulle observera idrottslärarna. Larsson (2004)  

 

      I vår studie granskar vi hur man genom styrning via läroplaner och andra dokument kan 

påverka idrottslärarens sätt att arbeta, då idrottsläraren är den person som ansvarar för sin 

undervisning. I själva verket följer arbetet den lokala arbetsplanen och den lokala skolplanen för 

respektive skola. Hur undervisningen styrs av formuleringar i LPP är dock fortfarande oklart då 

styrningen i detta fall handlar om vem som skriver dessa dokument och om de skrivs 

överhuvudtaget.  

 

2.3. Styrdokument  

Styrdokumenten består av kursplanen, läroplanen och förordningar. Det som definieras är 

förväntade studieresultat som eleverna skall uppnå och förverkliga. Kunskapskraven är i sin tur 

skapade ”i huvudsak formulerad i termer av förmågor, alltså krav på vad eleven ska kunna 

utföra.”(Linde 2012, s. 133) År 2011 infördes det nya betygssystemet med en sexgradig 

betygsskala och detta berodde på klagomål om att gapet mellan G och VG var för stort och 

därmed efterlystes ett mellanläge som i den nya betygsskalan är betyg D och B. (Linde 2012, ss. 

132-134) 

     Varför valde man då att införa en ny nationell kursplan? Detta hade att göra med att den 

tidigare starka målstyrningen behövde kompletteras med en innehållstyrning. Styrningsformen 

som gällde Lpo 94 var att föreskriva ett visst innehåll, alltså att bestämma sig för vilka uppgifter 

som skulle inkluderas för varje studie. Enligt Linde (2012) skrevs dessa läroplaner väldigt 

övergripande, så pass att det inte alltid blev uppenbart vilket mål ett ämne hörde till. I kursplaner 

fanns det mål som uttrycktes i termer av kunskapsrelaterade verb såsom “eleven förstår…”, 

“eleven tillämpar…” etc. Dessvärre preciserades inte bestämmelser varken gällande vad läraren 

skall undervisa om eller hur läraren ska undervisa. För att få högsta betyg behövde eleven uppnå 

orimliga mål, detta gjorde det svårt för eleven att klara av samtliga kriterier som läraren hade satt. 

(Linde 2012, ss.129-130) 
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2.4. Från Lpo94 till Lgr 11  

Dagens kursplan i idrott och hälsa är någorlunda lik den förra kursplanen (Lpo94). Vad som har 

tillkommit i samband med Lgr 11 är det centrala innehållet. Det historiska och kulturella 

perspektivet har blivit nedtonat och även miljöaspekterna. Det är för att de redan ingår i 

läroplanens övergripande mål och riktlinjer.     

    De ämnesspecifika kunskapsområdena finns kvar, men de blir mer framträdande i den nya 

kursplanen. Enligt Skolverkets hemsida är målet med den nya kursplanen att alla elever ska få 

möjlighet att delta i olika rörelseaktiviteter utifrån sig själva. Det är samma riktlinje inom 

området friluftsliv och utevistelser som tidigare, bara det att möjligheterna som utemiljön kan ge, 

lyfts fram ännu mer i den nya kursplanen. 

    Det har framförts i läroplanen att skolan har ett gemensamt ansvar för hälso- och livsstils- 

frågor. De förändringar som märks i den nya kursplanen är en starkare betoning på elevernas 

fysiska förmåga och den psykiska aspekten på hälsa. Det är för att göra ämnets särskilda bidrag 

till skolans ”hälsouppdrag” extra tydligt. De psykiska och sociala aspekterna finns dock 

fortfarande kvar som delar i helhetsperspektivet på hälsa. 

    När en lärare planerar sin undervisning och sitt val av aktiviteter finns det många möjligheter 

att ge alla elever utmaningar som är anpassade till deras förutsättningar. Ett exempel på detta är 

att en rullstolsburen elev oftast kan delta i samtliga aktiviteter så länge det är på deras egna 

villkor. Jämfört med den tidigare kursplanen, vill Skolverket att det ska läggas större vikt på att 

lära eleverna planera och ta eget ansvar. 

    Det står inte längre utskrivet i kursplanen att elever ska leda aktiviteter eftersom den 

färdigheten inte är exklusiv för ämnet. Istället poängteras att ämnet ska lyfta fram elevernas 

förmåga att planera, genomföra och värdera den fysiska aktiviteten. Eleverna ska därmed ha 

större delaktighet i hela planeringsprocessen. (Skolverket, Planering och genomförande av 

undervisningen, 2016) 

 

2.5. Från Lokala Kursplaner till LPP 

Konkretisering av kursplaner har länge varit en central tankegång som genomsyrade Lpo 94. 

Kommuner, skolor och lärare, fick uppdraget att tolka och konkretisera de nationella 

kursplanerna i de olika ämnena för sin egen undervisning. Dessa fungerade som lokala kursplaner 

för de olika skolorna runt om i Sverige. På den tiden var det många av dessa lokala kursplaner 

som formulerades i likhet med den nationella kursplanen. Idrottsläraren hade i uppdrag att 
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tydliggöra den lokala kursplanen. Det var väldigt många som såg kursplaneskrivandet inom just 

idrott och hälsa som en meningslös verksamhet. (Larsson 2004, ss. 205-210) 

    Hösten 2011 infördes nya läroplaner, kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och en ny 

skollag och en ny skolförordning inom utbildningen. För att stödja lärare och rektorer skapade 

Skolverket allmänna råd där det framgick hur regleringen borde hanteras i praktiken. Detta kan 

tolkas som att LPP var och är en implementation av de allmänna råden, dock hävdas detta inte 

från Skolverket. (Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen, 2016) De allmänna 

råden innehåller de fem centrala områdena: planering, genomförande, uppföljning, 

kunskapsbedömning och dokumentation. 

    Skolverket hoppades på att dessa allmänna råd skulle fungera som ett stöd för lärare och 

rektorer vid arbetet av de nya regleringarna inom skolan. Det Skolverket också ville uppnå med 

att skapa en struktur för undervisningen för lärare och elever, var att det skulle fungera som ett 

stöd för läraren, så att de kunde vara säkra på att deras undervisning följde de nationella målen. 

Enligt läroplanen skulle lärare följa kursplanens krav och bestämmelser samt utvärdera varje 

elevs utveckling både muntligt och skriftligt inför dem.  

(Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen, 2016) 

2.6 . Det allmänna rådet för den lokala pedagogiska planeringen från Skolverket 

(Lgr 11)    

På Skolverkets hemsida under allmänna råd står det hur en lärare bör planera och genomföra 

undervisningen utifrån läroplanen och kursplanen och även hur rektorn bör ge förutsättningar för 

en strukturerad undervisning. Det nämns även hur det allmänna rådet bör dokumenteras inom 

dessa delar. Allmänna rådet fungerar som ett verktyg och hjälpmedel för att se till att lärare 

uppfyller kraven i bestämmelserna. Syftet med de allmänna råden är att förändra och påverka 

undervisningen i en viss riktning som skolverket bestämt. (Skolverket 2011, ss.11-13) 

Nedanstående punkter är vad som står i de allmänna råden när det kommer till planering.  

 

“Lärare bör vid planeringen av undervisningen”: 

– Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska 

inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas 

så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till 

kunskapskraven, 

– identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella 

arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper, 
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– skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt 

ge återkoppling på deras arbete, 

– välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de 

övergripande målen i läroplanens andra del, 

– utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen, 

– utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som 

undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen, samt 

– samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för 

eleverna. 

  (Skolverket 2016 – Planering och genomförande av undervisningen, s 12). 

  

Dokumentationen av planeringen innebär enligt Skolverket att skolan ska vara tydlig i sitt mål, 

innehåll och arbetsformer. Eleverna ska få möjlighet att få stöd i sin kunskapsutveckling samt få 

återkoppling på deras arbete. Dessutom ska lärarna planera undervisningen med andra lärare för 

att arbetsbelastningen inte ska bli för stor för eleverna. 

Att samarbeta med andra lärare kan ge inspiration och idéer för att kunna utföra en mer 

pedagogisk och givande undervisning. 

Med hjälp av det centrala innehållet ska eleverna få möjlighet att kunna utvecklas så långt som 

det går i förhållande till kunskapskraven. 

De allmänna råden för planeringen av undervisningen kan ses som en riktlinje och ett hjälpmedel 

för lärare att utgå ifrån, dels för att underlätta sin undervisning men också för att få med 

Skolverkets krav. 

Det här står skrivet i de allmänna råden om dokumentation.  

 

“Lärare bör”: 

dokumentera sina planeringar och uppföljningar så att de ger stöd för att 

– genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen, 

– kommunicera med elever och vårdnadshavare vad som är syftet med undervisningen och 

hur den ska genomföras, 

– använda sig av effektiva rutiner och former för dokumentation som väl återspeglar 

elevernas kunskaper och som ger en grund för kommunikation av bedömning och 

betygssättning med elever och vårdnadshavare, samt   

– se till att dokumentationen av elevernas kunskaper inte innehåller integritetskänsliga 

uppgifter.  

(Skolverket 2016 – Planering och genomförande av undervisningen, s 33-34). 
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Sammanfattningsvis ska läraren förenkla/förtydliga innehållet avseende det eleverna ska lära sig, 

i syfte att eleverna ska förstå undervisningen och utvecklas. Läraren ska även fungera som ett 

stöd och följa upp elevernas utveckling där det sker ett samtal mellan lärare och elev. Detta är 

vad styrdokumenten säger att lärarna ska göra i sin undervisning. Det är rimligt att anta att i de 

fall LPP förekommer på skolor så kan de allmänna råden sägas vara ett dokument som, vid sidan 

av läroplan och kursplan, är tänkt att utgöra referensram.  

3. Tidigare forskning  

3.1. Vad påverkar ämnets innehåll? 

År 1967 publicerade Urban Dahlöf boken ”Skoldifferentiering och undervisningsförlopp”.  

Där hade han samlat in material på olika utredningar och analyser som visade viktiga samband 

mellan undervisningens förlopp,  skolans organisatoriska ramar och resultat. Boken blev starten  

på den tidiga ramfaktorteorin i Sverige, som skulle komma att få ett stort genomslag i hela landet. 

(Lindholm 2015, s. 36) 

 

Lundvall och Meckbach (2008) har nämnt ramfaktorteori, detta är fördelaktig för att få en bättre 

förståelse för hur lärarna arbetar med styrdokumentets innehåll. Det som författarna framhåller är 

att tid, rum (lokaler) och elevernas idrottsbakgrund både begränsar och möjliggör för lärarna att 

utveckla lektioner som kan gynna elevernas idrottsliga utveckling i skolan. 

    Enligt Lundvall och Meckbach (2008) har lärare som arbetar med ämnet idrott och hälsa svårt 

att få tid till det praktiska undervisningsinnehållet på grund av att hälsa ständigt blivit ett mer 

teoretiskt inslag som enbart äger rum i klassrummet. Lundvall och Meckbach (2008) menar 

vidare att syftet med studien varit att utreda vad elever och lärare har för syn på hur 

styrdokument, som en teoretisk handlingsplan, motsvarar det praktiska lektionstillfället, det vill 

säga realiseringen av styrdokumentet. Vidare påpekar författarna att idrott och hälsa i Sverige är 

svagt klassificerat, där utformningen av ämnet är starkt bundet till begränsade faktorer som tid 

och resurser. (Lundvall & Meckbach 2008, s. 346) 

    Posner (2004) nämner att ramfaktorer påverkar undervisningen på olika sätt, och 

menar att ramfaktorerna har en positiv effekt på klassrummet och lärandet. Dock kan dessa 

ramfaktorer i kombination av varandra bidra till en negativ inverkan på lärandet och de 

förutsättningar som en lärare har. 

Posner (2004) har gett en beskrivning av olika ramfaktorer: 
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Fysiskt – Miljön, såsom material och redskap 

Kulturellt – Värderingar och attityd i skolan hos elever och lärare 

Tidsaspekten  –  Hur mycket tid läraren har att tillgå, schemaläggningen 

Ekonomin – Kostnader  

Organisatorisk faktor – Administration, klass storlek, gruppens förmåga att samarbeta 

Politiskt – Stat och nationella restriktioner  

Personligt plan – Tidigare erfarenheter och kunskap, intresse för yrket (Poetter 2007, ss. 82-87) 

Inom det fysiska planet så påverkas en idrottslektion av miljön. Det vill säga om det finns de 

redskapen och materialet som behövs för undervisningen. Om en idrottslärare har planerat att 

hålla en gymnastiklektion som innehåller plintar och det inte finns kan undervisningen bli lidande 

och läraren får undvika vissa moment/övningar.  

Det personliga planet påverkar alla personer i skolmiljön såsom lärare, elever och föräldrar.  

Olika situationer kräver olika sätt att undervisa på. Alla klasser ser olika ut och har olika 

förkunskaper inom ett ämne. Dessutom har lärarna olika inlärningsmetoder och erfarenheter. Hur 

kan eleverna anpassa sig på samma sätt till samma lektion? Lärare måste lägga ner mycket tid på 

att analysera varje elevs utveckling, bakgrund och erfarenheter för att kunna anpassa sin 

undervisning och undervisa på ett effektivt sätt (Poetter 2007, s. 84) Ramfaktorteorin visar att 

lärande i skolan inte bara ska ses som ett resultat, utan även en process som är begränsad av 

ramarna inom ett ämne. Styrdokumenten och lärarens repertoar påverkar också undervisningens 

resultat. (Lundvall & Meckbach 2008, s. 348) 

 

3.2. Dokumentation av idrott och hälsa 

Håkansson (2015) diskuterar också ramfaktorer och dess inverkan på hur lärare dokumenterar sitt 

bedömningsunderlag. Håkansson (2015) har gjort en enkätstudie på lärare i Sverige inom idrott 

och hälsa. 87 procent av lärarna som svarade på enkäten nämnde att tidsaspekten var den största 

ramfaktorn som påverkade dokumentationsprocessen. Även schemat, gruppens storlek och att 

hinna se varje elev var några bidragande faktorer till svårigheterna med dokumentationen. 

(Håkansson, 2015, ss. 39-40) 

    Lokala förutsättningar på skolorna har en effekt på i vilken omfattning de nuvarande 

kursplanerna transformeras, där ramfaktorer som bland annat tid och lokaler skapar olika 

förutsättningar för realisering och transformering av kursplaner. (Håkanson, 2015, s.78) 

Detta är en bidragande faktor till varför LPP ser ut som de gör idag.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Under 1960-talet var skolsystemet format för att möta de olika statliga behoven för både enskilda 

gruppers och klassers behov. Ett exempel var att statens uppfattning om skolan och dess styrning 

handlade om att bidra med väsentliga kunskaper för respektive utbildning som medborgarna 

valde. De problem som uppstod till följd av den nya styrningen för skolans utbildningar handlade 

om huruvida man kunde skapa en skola där alla barn kunde delta. Eller om det var nödvändigt att 

ha olika parallella utbildningsvägar. 

    Det vill säga olika former av uppdelning av skolans arbete i olika elevgrupper eller för varje 

enskild elev. De ramar som behövde formuleras om i det svenska samhället var en politisk fråga. 

Detta skulle leda till att svaren formades utifrån om skolans eller elevernas förutsättningar skulle 

styra. Det finns således i frågans formulering en modell över hur utbildningen skulle styras. I 

samband med detta utvecklade Dahllöf ramfaktorteorin. Dahllöf kom fram till att 

undervisningsprocessen formas av ramar. Dock inte så att ramarna kunde betraktas som orsak till 

en bestämd process och ett bestämt utfall. Ramar behöver inte vara ett hinder utan skall kunna 

gestalta det ”dolda” kring den process som läraren väljer att genomföra. (Lundgren 1999, ss.32-

33) 

    I ramfaktorteorin används de tre arenorna: formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan. De är till för att att beskriva nivåerna och processerna som leder till vad som 

är giltig kunskap i ett skolämne. (Linde 2012, ss.129-130) Den arena som vi kommer att lägga 

fokus på i vårt arbete är transformeringsarenan, då denna är tänkt att synliggöra processen för 

lärares egna tolkningar och transformering av läroplaner och kursplaner. Skälet till att vi inte 

använder oss utav realiseringsarenan, är på grund av att vår studie inte handlar om att observera 

hur den planerade idrottslektionen tar sig uttryck. En LPP innehåller ett specifikt arbetsområde 

där läraren väljer vad som skall ingå i undervisningen utifrån från den formulerade läroplanen. 

Om idrottsläraren utgår från transformeringsarenan ska den formulerande läroplanen inte styra 

arbetsplanen, utan man får göra kompromisser av enstaka eller flera delar av den formulerande 

läroplanen. Definitionen av transformering i detta fall handlar om vad en idrottslärare väljer att 

utgå ifrån i den nationella kursplanen för att skapa en LPP. Transformering kräver dock planering 

och att kunna tolka ämnets kursplan. (Lundvall & Meckbach 2008, s. 347) 

Dessa begrepp är viktiga att förstå innebörden av, då de ingår i en stor del av studiens arbete med 

att analysera resultatet.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka några idrottslärares tolkning av den nationella 

kursplanen för idrott och hälsa och hur denna tar sig i uttryck genom LPP. 

Studien utgår från nedanstående frågeställningar 

1. Vad innehåller en LPP?  

2. Hur skiljer sig LPP från den nationella kursplanen? 

6. Metod 

De frågor och det syfte som har formulerats i denna uppsats kunde inte bearbetas genom en 

kvantitativ undersökning. Därför ansåg vi att vi kunde få en djupare förklaring med en kvalitativ 

metod. (Hassmén & Hassmén 2008, s.83)   

    Data som samlats in bearbetades i form av flera textanalyser. En textanalys är en kvalitativ 

forskningsmetod och med detta arbetssätt kan man skapa en analytisk, strukturerad och 

konkretiserad tolkning av texterna. 

    Forskningsmetoden är kvalitativ och denna metod härstammar från ett hermeneutiskt 

vetenskapsideal. Detta innebär att man vid tolkning av dokument/data vill nå förståelsen för 

mänskligt varande. Det brukade talas om att det skulle svaras på frågor, som hur och vad inom 

den kvalitativa synvinkeln. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104) 

6.1. Urval 

Studien genomfördes i form av en textanalys ifrån tio olika skolor i Sverige som jobbade med 

LPP. Studien har riktat in sig på elever i årskurs 7-9. Skälet till att just dessa årskurser valdes 

berodde på att det gick att få tag i mer information om LPP. Om studien hade utgått ifrån årskurs 

1-3 hade det troligen inte givit samma resultat och tillräcklig information, vilket hade påverkat 

insamlingen av empirisk data. 

    Sökfrasen på Google användes för att hitta data till textanalysen: “pedagogisk planering åk 7-9 

idrott och hälsa”. Urvalet gick till så att vi valde de tio första skolorna som visade sig efter 

sökningen på Google. Utifrån dessa tio skolor som dök upp vid sökningen, arbetade vi därefter 

med att analysera dessa tio LPP. 

    Skolornas namn byttes ut och fick fiktiva namn, detta gjorde att studien undvek en del etiska 

problem.  

 Handplockat urval var det som användes (de tio första skolornas LPP) (Hassmén & Hassmén 

2008, s.110) Tillgänglighetsurval innebär att man på ett enkelt, effektivt, ekonomiskt och snabbt 
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sätt få tag på deltagare till studien. I detta fall handlade det om de tio olika LPP som redan fanns 

ute på nätet. Studien använde sig utav redan offentliga dokument. (Hassmén & Hassmén 2008). 

 

6.2. Genomförande 

6.2.1. Inledande processanalys av studiens frågeställningar 

Steg 1. Inledningsvis lästes alla LPP igenom och sedan skrevs en sammanfattning av varje LPP i 

form av en kritisk granskning. De teman som användes var; plats för undervisningen (lektioner 

inomhus eller utomhus), tidsram (tidsplanering), ombyte/förberedelse, syfte, centralt innehåll, 

kunskapskrav och bedömning. Dessa teman framstod som vanligt förekommande vid 

genomläsningen av samtliga LPP. Sammanfattningen i detta analyssteg handlar om just de frågor 

som skall besvaras, det vill säga vad en LPP innehåller och hur dessa LPP skiljer sig från den 

nationella kursplanen.  

6.2.2. LPP kopplat till den nationella kursplanen 

Steg 2. I detta steg undersöktes likheter och olikheter mellan LPPerna. Studien går djupare in på 

vad som skiljer sig mellan varje LPP och den nationella kursplanen så som i steg 1. Det som 

analyserades i steg 2 är de teman som har angivits. Transformeringsarenan sätter extra fokus på 

vår undersökning, då den innefattar det synsätt man har som lärare att skapa en arbetsplan. För att 

lärare ska göra rimliga tolkningar på transformeringsarenan ställs höga krav på planering och att 

skapa sig en uppfattning om hur de vill undervisa. 

6.2.3. Yttre ramar som påverkar undervisningsprocessen 

Steg 3. I detta steg gick forskarna igenom likheter och skillnader avseende var skolorna har sin 

undervisning. Detta handlar då om ifall det sker lika många lektioner inomhus som utomhus eller 

om det sker antigen inomhus eller utomhus. Studien har försökt finna likheter och skillnader 

huruvida skolorna har en tidsplanering för respektive lektion(er) eller ej. Slutligen söktes det på 

likheter och skillnader som handlade om vad läraren vill att eleverna skall ta med sig som 

förberedelse inför lektion samt som ombyte. Detta kan bero på om förberedelser enbart 

informeras ifall eleverna kommer att ha lektioner som friluftsliv eller ordinära utomhus lektioner.  
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6.3. Tillförlitlighetsfrågor 

Genom att systematiskt och noggrant granska textanalyserna går det att bedöma om resultatet är 

trovärdigt. Dalen pratar om pragmatisk validitet ”som är en bedömning om i vilken grad 

resultaten är användbara på det forskningsfält de hämtats från.” (Dalen 2007, s. 116)  

    Forskarna som undersöker valde att ta ett mer neutralt ställningstagande då svaren inte skulle 

påverkas. Eftersom studien utgår från LPP måste den istället beskriva och bedöma hur relevant 

det insamlade materialet är och sambandet med dessa frågeställningar. Vid analysen av resultatet 

måste forskarna fråga sig själva hur ”nära” de har kommit till svar på vardera fråga. Giltigheten  

av det insamlade datamaterialet, LPP beror dels på hur forskarna väljer att formulera tolkningar 

som skall inkluderas till det svar som söktes på ett mer neutralt ställningstagande. Materialet skall 

icke exkludera det som inte härleder till svar på våra frågor utan de data som vi får av LPP skall 

kunna appliceras under rubriken ”Diskussion” för sammanfattningen och tolkningens skull. 

(Dalen 2007, s. 117-118). Inom en kvalitativ studie ska forskarna kunna beskriva att de har 

samlat in datan på ett systematiskt och trovärdigt sätt. Förutsättningarna innan insamlingen av 

data spelar stor roll för hur mycket information som går att få tag på. Denna information skall 

naturligtvis relateras till studien för att stärka studiens validitet. I och med detta anser vi att vårt 

datainsamlingsmaterial är relevant. Därför är det viktigt att vid upprepande gånger läsa igenom 

LPP och förstå sammanhanget. Sammanhanget har en stark betydelse för resonemanget av texten. 

Om studien har frågeställningar som i sin tur kan leda till svar, så har den kommit närmare det 

”sanna” värdet. För att kunna kontrollera reliabiliteten av den insamlade datan kan materialet 

granskas strukturerat och upprepade gånger. (Patel & Davidson 2011, s. 103-104) 

 

6.4. Etiska överväganden 

Skälet till att vi har valt att inte utge skolornas namn, utan har valt att hålla dessa anonyma har 

och göra med att skydda individerna som står bakom det insamlade materialet och inte utsätta 

dem för offentlig kritik.  Skolorna och lärarna är egentligen inte anonyma i och med att vi har 

skrivit ut vilka sökord och vilken sökmotor som har använts.  

    Som tidigare nämnt handlar undersökningen inte om att kritisera vad som är “rätt” eller “fel” 

med hur idrottslärarna väljer att skriva sina lokala pedagogiska planeringar eftersom 

idrottslärarna skriver LPP på olika sätt. I samband med detta ställs frågan om hur mycket vi 

förstår utav texten och i sådana fall hur den kan granskas utförligt. Då dessa utvalda LPP ligger 

offentligt på nätverket, försöka undvika för läsaren att avslöja de utvalda LPP och möjligheten att 
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kritisera dem. Därför valdes påhittade namn för varje skola. I studien har det tagits hänsyn till 

forskningsprinciperna enligt Vetenskapsrådet, dessa krav är informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Hassmén & Hassmén 2008, ss. 389-390) Enligt 

informationskravet skall forskarna informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (Hassmén & Hassmén 2008).  

 

7. Resultat 

Här presenteras studiens resultat av de skolor som använder sig utav LPP, dessa är följande: 

Aliceskolan, Blomskolan, Emeraldskolan, Frittfram, Intelskolan, Klackarskolan, Ljuvligaskolan, 

Patriarken Rödadvärgen och Örngottskolan. Texten inleds med olika teman som syftar till de 

olika delar som har hittats i de olika LPP som är målsättning med LPP, Centralt innehåll, 

Kunskapskrav, Bedömning, Plats för undervisning, Tidsram och Ombyte/förberedelse för lektion.  

Frågor som besvaras i denna del är hur skiljer sig LPP från den nationella kursplanen, samt vad 

innehåller en LPP? – denna fråga kommer genom implementering i resultatsammanfattningen.  

 

7.1. Målsättning med LPP 

Studien började med att undersöka hur många LPP som innehöll ett syfte/mål. Det var att åtta av 

tio LPP som innehöll ett syfte medan två LPP varken har en inledning eller ett syfte. I något fall 

har syftet handlat om vad eleverna skall lära sig, följt av stöd från kursplanens syfte. I några fall 

har det även visat sig att syftet även innehåller en kort beskrivning av innehållet i undervisningen. 

Det som poängteras i flera syftesbeskrivningar är de förmågor eleverna kommer att 

“visa”/”demonstrera” under lektionerna. Syftet som skrivs innehöll ofta de förmågor som tas 

upp i den nationella kursplanen och att det därefter skrivs om i det centrala innehållet. I 

Blomskolans LPP löd deras syfte såhär:  

 

”Eleverna i årkurs 7-9 kommer att få prova på ett stort utbud av olika rörelseaktiviteter och även ta ansvar 

för att planera träning och fysiska aktiviteter.(---)”  

”Följande mål har legat till grund för undervisningen i detta område.  

Röra sig allsidigt i olika sammanhang.  

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, 

rörelse och livsstil.  

Förebygga risker vid fysisk aktivitet.” (Blomskolans LPP) 

 

Därefter nämner Blomskolan ett citat ifrån (Lgr 11; kap 2.2 kunskaper) ” Eleverna ska succesivt 

få större självständiga uppgifter och ta ett allt större eget ansvar för sitt skolarbete.” 
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Blomskolan har i sin syftesformulering tagit upp det mesta ifrån Lgr 11, dock inte att 

”Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.” En 

tydlig skillnad går att se mellan Blomskolan och Emeraldskolan nedan då Blomskolan har tagit 

upp ”ansvar” som ett syfte i deras LPP vilket inte står i ämnets kursplan på Skolverket. Dessa 

skolor hade även stora likheter i sin syftesbeskrivning. Emeraldskolan skrev i sitt syfte så här:  

 

”Under läsårets gång tränar vi kontinuerligt kondition, styrka och rörlighet i lekar, idrotter och spel men 

också under mer specifika kondition/styrkepass.” 

”Följande mål har legat till grund för undervisningen i detta område.  

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. 

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, 

rörelse och livsstil.”  

 

Här syns en tydlig skillnad mellan Emeraldskolans LPP och den nationella kursplanen då man 

inte har tagit med alla fyra punkter som står på Lgr 11:s syfte utan bara de två som är nämnda 

ovan. I skolans LPP skriver man även i syftet om vad de kommer att göra med sin undervisning. 

Ett exempel på detta är att de tar upp konkreta aktiviteter som de kommer att arbeta utifrån. Det 

är en typ av egen tolkning som denna lärare har valt att göra och här visar det sig att LPP 

verkligen kan skilja sig från Lgr 11. 

Det går att notera att Emeraldskolan har ett kort syfte. Detta kan även ses som en genomgående 

röd tråd i de flesta LPP som undersökts. Då Lgr 11 har ett relativt långt syfte om innehållet, 

märktes det att lärarna vid skapandet av sina LPP har försökt förkorta ner detta syfte.  

     En skola som inte har skrivit om syfte överhuvudtaget är Ljuvligaskolan. Här har de istället 

delat upp LPP i form av centralt innehåll, lärområde, tid, delområde, undervisning/arbetssätt, 

bedömningskriterier samt elevens ansvar och delaktighet. Även Frittframskolan har valt att inte 

skriva om syfte, i deras LPP har de istället en inledning som lyder såhär:  

 

”Under sex veckor kommer vi att arbeta med friidrott och orientering. Vi avslutar arbetsområdet med 

friluftsdagen ”Strapatsen” som är löpning eller orientering. Du kommer att prova på flera olika 

friidrottsgrenar. Inom orientering kommer du att utveckla dina kunskaper att orientera på egen hand. Du 

kommer även reflektera över dina egna arbetsinsatser.” (Frittframskolan) 

 

I studien har det framkommit att det inledande syftet i en LPP varieras beroende på lärare. Detta 

kan tolkas som att de utgår ifrån vad som står i det centrala innehållet. I vissa fall skrivs det 

övergripande om hur upplägget ser ut för eleverna och hur detta upplägg kommer att genomföras 

kopplat till Lgr 11.  

I vissa fall ges även en kort förklarad beskrivning om syfte med upplägget refererat till Lgr 11.  
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7.2. Centralt innehåll 

I denna undersökning har det synliggjorts att de flesta av de undersökta skolorna har tagit med 

centralt innehåll. Röda Dvärgskolans LPP är den enda skolan som har givit två punkter ordagrant 

från det centrala innehållet, vilka är följande: 

 

”Förmågor och centralt innehåll anpassade till arbetsområdet: 

1. Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus samt danser och rörelser till musik. 

2. Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.” (Röda Dvärgskolans 

LPP) 

 

Det kan tolkas som att läraren har valt att inte skriva mer konkret/ingående om dans och musik i 

sin LPP, då denna skolas LPP är riktad till dans och träningsprogram. Det står i denna LPP att 

genom undervisningen ”ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.”  

    Örngottskolan, Frittframskolan och Klackarskolan är de skolor som saknar en rubrik som 

syftar till centralt innehåll. Dock finns det vissa likheter med det centrala innehållet och 

bedömning om man utgår från den nationella kursplanen. Studien har visat att dessa tre skolor 

indirekt fått med det centrala innehållet i deras text om bedömning, istället för att skapa en punkt 

om just centrala innehållet.  

    Det som hittades bland texterna var i första hand från Frittframskolan som har som mål att ”du 

deltar på lektionerna och anpassar dina rörelser till aktuell aktivitet. Du utvärderar dina egna 

arbetsinsatser och samtalar om utvärderingen utifrån din egen hälsa.” Det som har visat sig var 

att idrottsläraren valde att döpa underrubriken till ”Mål i ämnet idrott och hälsa” och har då valt 

att referera till centrala innehållet.  

Sammanfattningsvis kommer idrottsläraren (Frittframskolan) att bedöma eleverna hur väl de; 

”utför komplexa rörelser och anpassar dem till aktiviteten och sammanhanget, orienterar och 

använder karta, motivera och reflekterar över din egen arbetsinsats i förhållande till din hälsa.” 

    I Örngottskolan har läraren valt att döpa en rubrik som kallas för ”Tolkande och 

konkretiserade mål.” som omfattar centrala innehållet. Detta stycke innehåller de mål som 

idrottsläraren vill konkretisera såsom: 

 

- ”Röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang. 

- Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer samt rättigheter 

och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.” (Örngottskolans LPP) 
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Idrottsläraren har valt att referera till ämnets syfte i Lgr 11, detta kan ses som att ”tolkande och 

konkretiserade mål” hade någon form av koppling till det centrala innehållet. Hälften av de tio 

skolor som har skrivit om “komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, 

samt danser och rörelser till musik”, är en direkt avskrivning av det Skolverket skriver om det 

centrala innehållet.  

     

I det centrala innehållet för årkurs 7-9 står det följande: “Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, 

till exempel förbättring av konditionen”. Emeraldskolan och Blomskolans LPP försöker få med 

detta i sin undervisning samt att lära eleverna planera och ta eget ansvar. Dessa två LPP har 

angett exakta delar av det centrala innehållet och vad som skall uppfyllas, där det dessutom har 

en exakt rubrik som heter ”Konkreta mål för eleverna”. Just det målet lyder: 

 

 ”din förmåga att planera och genomföra din egen träning. Att kunna planera ett träningspass och veta vilka 

delar som ska ingå och hur man ska lägga upp och genomföra övningarna för att undvika 

skador.”(Emeraldskolans LPP och Blomskolans LPP) 

 

Sammanfattningsvis vill vi som forskare framhålla att i de samtliga LPP så förekommer det att 

idrottslärare väljer att tolka det centrala innehållet på olika sätt. Vissa har valt att skriva väldigt 

kortfattat eller med enstaka punkter. Vissa har valt att skriva ämnets syfte för att konkretisera 

innehållet. Det har förekommit att idrottsläraren har valt att förtydliga innehållet för eleverna så 

att det blir enklare att läsa/förstå vad som står. Notera även att när vi nämner ”mål” så är det 

lärarna som har skrivit en rubrik som heter just ”mål” och då refererat till centralt innehåll.  

 

7.3. Kunskapskrav 

Aliceskolan har konkretiserat målen i kunskapskraven enligt följande: 

 

”Du ska lära dig olika lekar och bollspels syfte. Du ska lära dig grundläggande regelkunskap, god 

bollbehandling, samarbete samt träna och utveckla motoriska färdigheter som krävs i de olika lekarna och 

bollspelen.” (Aliceskolans LPP) 

 

Det som kännetecknar kunskapskraven i samtliga LPP är att de flesta har gjort en konkretisering 

av kunskapskraven där de tar upp vilka aktiviteter som eleverna ska klara av istället för att 

kopiera helt ifrån kursplanens kunskapskrav. Ett exempel är Röda Dvärgskolan där de formulerat 

sig enligt följande: 
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 ”För betyget E: Eleven deltar och lär sig grundsteg i de olika danserna. Eleven kan följa olika rörelser i 

danser och träningsprogram till musik. För betyget A: Eleven visar mycket utvecklad känsla takt och rytm. 

Eleven håller ett välkomponerat träningsprogram till musik. Programmet är varierat och håller en lagom 

nivå, som ledare är du inspirerande, koordinerad och tydlig med rörelse och takt.” (Röda Dvärgskolans 

LPP)  

 

I Patriarkskolans LPP framgår en tydlig skillnad i kunskapskravsdelen jämfört med den 

nationella kursplanen. Det nämns i Lgr 11 att eleverna ska kunna orientera sig i okända miljöer 

medan i denna skolas LPP står det att eleverna ska kunna orientera sig i “kända miljöer”. Sju 

skolor har skrivit om kunskapskraven baserat på kursplanen, men med viss konkretisering av 

innehållet. De resterande LPP har även gjort en konkretisering men kortat ner hela delen om 

kunskapskrav. 

 

    En punkt som utmärker sig i Intelskolans LPP i jämförelse med Lgr 11 är att de har detta syfte 

(som står i deras LPP) som kunskapskrav: “Motiverar och reflekterar över din egen arbetsinsats 

i förhållande till din hälsa”. Klackarskolan har inte tagit med några kunskapskrav 

överhuvudtaget. Ljuvligaskolan har enbart tagit upp följande som kunskapskrav: ” Eleven kan 

delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och 

anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.”  

 

    Genom att undersöka dessa LPP har det tydliggjorts att det finns en likhet mellan det centrala 

innehållet, syftet och kunskapskraven och det är att majoriteten av dessa är väldigt lika 

Skolverkets kursplan. Den enda som hade viss egen konkretisering var kunskapskraven.  

Lärarna i utformningen av sin LPP väljer att konkretisera kursplanen. Vissa har sammanfattat det 

centrala innehållet och bedömningen till en enda punkt i form av kunskapskrav. Detta gör de 

förmodligen för att förtydliga innehållet för eleverna. 

Något som dessutom går att diskutera är bedömningen, där idrottsläraren i Intelskolan vill 

bedöma eleverna efter varje lektionstillfälle.  

 

7.4. Bedömning  

Åtta skolor har skrivit om bedömning i sina LPP. Frittframskolan är den enda skolan som utgår 

från det centrala innehållet i lärarens bedömning medan de andra skolorna har tagit upp 
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bedömning som en särskild rubrik. Det visade sig att sex av tio LPP har en mer utförligt skriven 

bedömningsmall som tydliggör för eleverna vad de skall bedömas i.  

 

“Jag kommer att bedöma proven och de skriftliga planeringarna men också ta hänsyn till hur du/ni 

förtydligar planeringen under lektion. Jag kommer också att bedöma på vilket sätt du kan resonera, 

utvärdera och reflektera kring aktiviteterna. Du kommer själv att få bedöma din insats och också göra 

kamratbedömningar som jag tar hänsyn till vid bedömningen av arbetsområdet. Jag kommer också bedöma 

hur du anpassar dina rörelser i de olika aktiviteterna.” (Blomskolans LPP) 

 

Blomskolan jobbar med tre olika sätt att bedöma, dessa är: lärarens bedömning, egenbedömning 

samt kamratbedömning. Detta är en metod som andra skolor inte använder sig utav i sina LPP. 

Där eleverna kommer att bedöma sina egna insatser i lektioner samt att eleverna kommer att göra 

kamratbedömning som idrottsläraren kommer att ta hänsyn till. Röda Dvärgskolan gör en 

konkretisering av kunskapskraven som bedömningsmall, några exempel från denna mall är 

följande: ”Eleven deltar och lär sig grundsteg i de olika danserna. Eleven kan följa olika rörelser 

i danser och träningsprogram till musik”.   

 

    Intelskolan har gjort enstaka korrigeringar med några små omformuleringar i relation till vad 

som står i Skolverkets bedömningsmatris som då är: ”För betyget E, du kan delta i lekar, spel och 

idrotter som kräver komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till 

viss del till aktiviteten och sammanhanget.” Här skiljer sig deras formulering från Lgr 11 då de 

ändrat på orden ”eleven” till ”du” och även bytt ut ”innefattar” till ”kräver”. Idrottsläraren i 

Ljuvligaskolan bedömer eleverna på detta sätt, där idrottsläraren tolkar hur hen vill bedöma.  

 

”Eleverna är delaktiga i starten av varje lektion då de själva delar på ansvaret för uppvärmningens 

genomförande. Eleven visar ett personligt ansvar för sina studier. Ha ett aktivt deltagande vid val av 

arbetssätt, arbetsformer och lektionsinnehåll.” (Ljuvliga skolans LPP) 

 

Aliceskolan är kortfattad med sin bedömning och den lyder såhär: ” Förståelse för 

regler/regelkunskap, teknisk färdighet, rörelsemönster, taktisk förmåga och spelförståelse.” Detta 

är det enda Aliceskolan har nämnt om bedömning i kunskapskraven för 7-9. Även Emeraldskolan 

har en kortfattad typ av bedömning: ”Jag kommer kontinuerligt att titta och lyssna på dig under 

lektionerna och även bedöma de skriftliga uppgifterna.” Patriarkskolan har formulerat sin 

bedömning enligt följande: ”Eleverna ska kunna använda ämnesspecifika ord, begrepp och 
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symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt.” Detta är något som de andra skolorna inte har tagit 

upp.  

En skolas LPP nämner även att deras bedömning sker under varje lektionstillfälle, detta är en 

punkt vissa lärare inte valt att nämna då det kan kännas självklart för vissa. Varför vissa lärare 

vill bedöma vid varje lektionstillfälle istället för att bara fokusera på att undervisa eleverna tror vi 

beror på att de vill ha en kontinuerlig överblick på elevernas kunskaper. Detta leder till att de då 

lättare kan sätta betyg på eleverna om bedömningen sker under varje lektion.  

Att bedöma i idrott och hälsa anses vara väldigt annorlunda från andra ämnen i skolan. Inom 

idrottsbedömningen bedöms man ju inte skriftligt. Istället så utgår bedömningen från elevens 

fysiska prestation. Denna bedömning kräver stora krav på idrottsläraren och denna lärares 

förmåga att bedöma under lektionen som pågår. Denna bedömning kan göras på olika sätt t.ex 

kan läraren fokusera på ett antal elever under en lektion. Eftersom att bedöma hela klassen under 

en idrottslektion kan vara väldigt problematiskt och tidsmässigt svårt att hinna med alla elever 

jämfört med en teoretisk lektion. (Annerstedt 2001, s.300) 

 

Studien har visat att de olika skolornas LPP har egna synsätt på bedömning t.ex. genom att har en 

skola tillämpar egenbedömning medan en annan har kamratbedömning. Däremot har de flesta 

LPP lärarbedömning som utgångspunkt.  

7.5. Plats för undervisningen 

      Undersökningen har visat att majoriteten av planeringarna har organiserats för att hålla 

lektionerna både inomhus och utomhus. Tre skolor kommer enbart ha sin undervisning inomhus. 

(Röda Dvärgskolan, Ljuvligaskolan och Klackarskolan.) Dessutom har det visat sig att i 

Patriarkskolan har organiserat för eleverna att få möjligheten att lära sig olika former av 

aktiviteter utomhus (vinter). Det ingår att eleverna skall lära sig olika aktiviteter som är 

anpassade i vit miljö så som; längdskidor, skridskor, snöfotboll, orientering, friluftsliv i olika 

former, konditionsträning samt olika lekar utomhus och dess regler. I de planeringarna där det 

står att eleverna skall undervisas utomhus, har vi sett att de mest dominerande aktiviteterna som 

sker utomhus är idrott (bollspel, orienteringslöpning, terränglöpning, stationslöpning) och att 

friluftsliv (orientering) inte är lika vanligt förekommande i de olika skolornas LPP. Inom 

friluftsdagarna skall eleverna ha olika former av löpning. Enbart i Intelskolan har det visat sig att 

läraren skall hålla en utomhuslektion som heter ”Friluftsliv och allemansrätten (utomhus)”. 

Denna friluftslektion föregås av en teoretisk lektion veckan innan.  
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7.6. Tidsram 

Majoriteten av de olika skolornas LPP har en tidsplanering. Denna planering visar vilka veckor 

som respektive planerad undervisning ingår i. Patriarkskolan har skrivit en tidsplanering för en 

hel termin, en beskrivning som då blir väldigt omfattande. Ett fåtal av de tio olika skolornas LPP 

har inte alls tagit med något om tidsram eller planering. Dock kan det mycket väl ha 

kommunicerats till eleverna under någon lektion (under vilken tidsperiod lektionsupplägget är 

planerat för). Detta går däremot inte att se i deras LPP. De flesta skolor som har skrivit om 

tidsplanering och har lagt upp sin LPP på mellan en till tio veckor. Blomskolans planering 

sträcker sig över 3 år i jämförelse med Intelskolan som har en LPP som är planerad för 7 veckor. 

7.7. Ombyte/ Förberedelse för lektion  

I enstaka fall i undersökningen har det visat sig att lärarna vill informera om vad eleverna ska “ha 

med sig” i form av rätt klädsel med mera. Ljuvligaskolan och Örngottskolan är de enda som 

informerar eleverna att de skall ha med sig idrottskläder. Detta beror på att eleverna kommer att 

delta i utomhusaktiviteter med olika typer av löpning som har kategoriserats som 

“friluftslivsaktiviteter”. I de flesta LPP i studien där undervisning kommer att ske utomhus har 

man inte tagit upp någon utökad information om kläder. Det kan dock vara möjligt att den 

informationen kan komma som ett personligt brev från läraren till föräldrarna. Information 

förekommer inte i planeringar till friidrotten om klädombyte (utrustning). Det har inte 

förekommit någon information/krav om att duscha efter lektionen. 

7.8. Resultat sammanfattning 

Resultatet visar hur olika skolors LPP kan se ut och vad dessa innehåller. De flesta skolor har 

gjort en konkretisering av kursplanen men samtidigt använt kursplanen som en grundmall i 

skapandet av sina egna LPP. Det som har synliggjorts i resultatet är att de flesta LPP har ett syfte, 

kunskapskrav, bedömning, mål och inledning. LPP är en form av innehållsstyrning där 

läraren/lärarna själva väljer hur och vad som skall ingå i sin(a) lektion(er). Det har noterats att det 

kan ses vara diffust om vad som skall bedömas och vad eleverna skall lära sig för att bli 

bedömda. Det har även framkommit att lärarna väljer ut valda delar av den nationella kursplanen 

att betona i sina LPP, dock utan något tydligt mönster.  
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8. Analys i relation till de teoretiska begreppen 

Vid utformningen av en LPP kan ramfaktorer både öppna upp möjligheter till en konkretisering 

av kursplanen, men även försvåra. Redan på formuleringsarenan måste läraren tänka utifrån 

kursplanen hur de ska bygga upp sin LPP och hur långt utanför riktlinjerna de får gå och tolka på 

eget sätt. Transformeringsarenan är en del i skapandet av en LPP då den innefattar arbetet på 

vägen till klassrummet, det vill säga förarbetet innan själva utförandet. Denna arena handlar 

mycket om lärares tolkning av styrdokument vilket står i fokus i denna uppsats. I studiens resultat 

har det visat sig att de LPP som har undersökts, har samtliga planerat sin undervisning och tolkat 

den nationella kursplanen på sitt eget sätt. (Linde 2012). Därefter har läraren också 

realiseringsarenan vilket syftar på när lektionen utförs. Hur ”bra” verkställandet av realisering är 

beror på samspelet mellan elever och lärare. Dessa arenor har en stor påverkan på hur en lärare 

kan påverka sin LPP och detta är något lärare måste ta hänsyn till vid planering av sin LPP. 

Realiseringsarenan ingår inte i denna studie då den beskriver vad som händer i klassrummet 

(Linde 2012). 

Formuleringsarenan har tagits upp då de flesta LPP har lagt till tidsram för sin undervisning i sin 

LPP. De olika LPP formulerar tydligt vilka mål som gäller för undervisningen. De tolkar 

läroplanen på sitt individuella sätt. Detta är punkter som ingår i formuleringsarenan och det 

framgår att transformeringsarenan och formuleringsarenan går att koppla till denna studie. 

Ramfaktorteorin utgjordes huvudsakligen av klassers gruppstorlek, tid för undervisning och miljö 

för undervisning. Ramfaktorer för idrottslärare kan utgöras av t.ex. materialet man har att tillgå, 

en lärares förkunskaper och det utbildning man har fått. (Lundvall & Meckbach 2008, s. 348-349) 

Dessa arenor synliggör vad som är möjligt och vad som inte är möjligt att göra med sin 

undervisning. Detta beror på begränsningar som formar undervisningsprocessen och slutresultatet 

av lektionen. Om en idrottslärare har dålig tillgång till utrustning blir lektionerna lidande, detta i 

sig påverkar en idrottslärares möjligheter att utforma en LPP. Men även en lärares möjligheter att 

hålla en givande lektion. (Linde 2012, ss. 17-18, s.59) 

Transformeringsarenan innebär att skilda aktörer tolkar läroplanen för att beskriva hur de 

ekonomiska, sociala, och kulturella faktorerna har inflytande över hur läroplanen ska tolkas, 

dessa arenor kan sägas påverka den enskilda lärarens undervisning. (Linde 2012, s64) 
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9. Diskussion  

9.1. Diskussion av resultat 

Med hjälp av tidigare forskning och information om olika typer av styrdokument har vi fått en 

förståelse för vad en LPP är. Genom analys av de olika LPP har det visat sig att idrottsläraren har 

olika stora möjligheter av att fritt formulera en egen LPP som inte alls behöver vara identisk med 

den nationella kursplanen. Resultatet har även bidragit med återkoppling om likheten i det 

Larsson (2004) skriver om lokala kursplaner, att de delvis kan uppfattas som ett försök att 

bestämma lärares sätt att tänka om sitt ämne men att läraren med LPP har ett större friutrymme. 

En LPP ska utformas i relation till läroplanen och den nationella kursplanen men även den 

kommunala skolplanen och det skolan har som övergripande arbetsplan. Detta leder till att idrott 

och hälsa blir allt annat än förutsättningslöst. Varför en lärare väljer att skriva en LPP kan bero på 

att de vill få sin undervisning mer personlig och få möjlighet att utforma egna mål, arbetsformer 

och utvärderingsformer. Läraren ska ju också ha ansvaret för sin verksamhet som de själva utför. 

(Larsson 2004, s. 207)  

En tolkning är att arbete med LPP kan ses som ett uttryck eller försök till att förändra skolans 

styrning av ämnet. Överlag tolkars det som att lärare runt om i Sverige använder LPP för att 

förenkla och förtydliga ämnets mål. Genom att skriva en LPP får lärarna en annan typ av ansvar 

då de inte bara följer kursplanen utan även tolkar den på ett eget sätt. De flesta LPP är väldigt 

kortfattade och det gäller att ha förståelse om ämnet innan, för att det ska gå att se vad meningen 

och syftet är med LPP. Larsson (2004) hävdar att det är lätt att kritisera idrottslärarna för deras 

svaga förmåga att tydliggöra mål och betygskriterier. Idrottslärarna hade inte lagt ner så stor vikt 

vid förmågan att prata om ämnet vid ersättning av den nya kursplanen från 94. (Larsson 2004, s. 

224). Studien visar att lärarens utformande av LPP begränsas av ramfaktorer 

 

9.2. LPPS: funktion och potential för likvärdig styrning?  

Lpo 94 skulle tydliggöras genom de lokala kursplaner som skrevs. Under denna tid var det ett 

krav för lärare att formulera lokala kursplaner vilket är en skillnad mot nu. (Larsson 2004, ss. 

205-210). Det som går att se från resultatet är att det inte är ett måste för lärarna att formulera en 

LPP utan mer en möjlighet som lärarna har. Vi förväntade oss inte att skolorna i vår studie skulle 

komma med så många olika konkretiseringar av Lgr 11 som vi fann i resultatet. Vi trodde att det 

skulle vara mer likt den nationella kursplanen då de behöver uppnå flera delar än vad Lgr 11 
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innehåller. Vi har noterat att lärarna har en egen ”fri styrning” i hur de skapar sin LPP men att det 

finns vissa riktlinjer lärarna följer. Detta innebär att de anpassar sin LPP så den är relevant för 

Lgr 11. Men var går gränsen för hur mycket man kan gå utanför ramarna och riktlinjerna med sin 

LPP? 

9.3. Forskningsfrågorna 

     Första frågan handlade om vad en LPP i idrott och hälsa innehåller. Undersökningen av denna 

fråga gav forskarna möjligheten att se olika varianter av LPP. De LPP som har undersökts gav en 

vidare bild av vad en LPP kan innehålla. De faktorer vi har funnit i denna studie är: syfte, centralt 

innehåll, kunskapskrav, bedömning, tidsram och miljö. Dessa faktorer utgår idrottslärarna 

generellt från när de skriver en LPP.  

    Fråga två som handlade om hur de LPP skiljer sig från den nationella kursplanen. Här fanns en 

stor variation mellan de skrivningar som var identiska med nationella kursplanen och de som var 

egna tolkningar. I denna fråga antog vi också att bedömningen som är formulerad i de LPP vi 

undersökt kan efterlikna den nationella kursplanen. Det vi inte insåg var att idrottslärarna kan 

utgå från det centrala innehållet när de ska bedöma eleverna. Det verkar konstigt att vissa 

idrottslärare verkar se det som möjligt att ersätta kunskapskraven med det centrala innehållet när 

de ska bedöma elever. 

(Skolverket 2016 – Kunskapskrav) 

  Vilka pedagogiska konsekvenser kan de här uttrycken för LPP få?  Ett övergripande svar på 

denna fråga är att vi tror de lärare som jobbar med att konkretisera den nationella kursplanens 

formuleringar, snarare än att kopiera dessa, skaffar sig en större förståelse för ämnet.  

I det här fallet så har det förekommit enstaka skolor där syftet i LPP låter som ett direktiv och 

åtgärder som skall främja elevens förmåga succesivt. En fundersam problematik är om elever är 

tvungna att använda egen tid utanför skolan för att lära sig om t.ex. orientering. Eller är det så att 

eleverna får tillräcklig undervisning om detta i skolan? Intrycket av skrivningarna kring 

friluftsliv, inom vilken orientering verkar vara ett betydande inslag, är att omfattningen av 

undervisning i såväl orientering som friluftsliv verkar te sig väldigt olika. Vi tolkade det först 

som att det kan ha bero på till vilken månad eller vecka som en LPP är planerad till. Detta kan 

hjälpa eleven att uppnå målen.  
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9.4. Bedömning 

    Tidigare i uppsatsen nämns det att Blomskolan har tre olika sätt att arbeta med bedömning. 

Dessa tre är egenbedömning, kamratbedömning och den vanliga bedömningen från läraren. Just 

egen bedömning och kamratbedömning är ett annorlunda sätt att arbeta. Vi tror att detta kan vara 

såväl givande som kreativt. Detta arbetssätt öppnar upp möjligheter för att se lärandet ur nya 

synvinklar och detta gör att eleverna själva får lära sig att ta eget ansvar och känna på hur de kan 

bedöma andra elever och ta emot bedömning från andra elever. Detta kan underlätta för både 

lärare och elever men det finns en risk att detta missbrukas och då är det bättre att använda sig av 

den hederliga lärarbedömningen. Däremot kan denna metod öppna upp samtal mellan elever och 

lärare så att de lättare förstår varandra och det kan bidra till att skapa ett diskussionsklimat i 

klassrummen. För att detta ska fungera krävs det dock ett stort förtroende mellan lärare och elev, 

vi tror att detta kan fungera om eleverna är motiverade, engagerade och pålitliga men även om 

läraren är duktig. 

De samlade kunskapskraven ska ses som en helhetsbeskrivning, som sedan ska landa i ett betyg. 

(Bedömningsportalen, Idrott & Hälsa) 

 

Vi tolkar det som att lärarna inte tänker ordentligt på vad de sätter för rubriker när de väl refererar 

till Lgr 11. Detta är inte någon form av korrektion från vår sida, utan en åsikt utifrån läsarens 

perspektiv.  

Att jobba med LPP öppnar upp möjligheter för lärarna att tänka utanför boxen, och vara mer 

kreativa i sin undervisning. Att arbeta med LPP kan underlätta för lärare att skapa en pedagogisk 

och givande undervisning som följer de ramar som Skolverket har. 

Ramfaktorer spelar stor roll i hur lärare uppfattar dokumentationen av sin undervisning. 

Dessa ramfaktorer kan dock inte fullt ut hjälpa oss att förstå skillnaden i lärarnas upplevelser av 

dokumentationsarbetet. (Håkansson 2015, s.75) Dokumentationen av en LPP kan uppfattas som 

en förenklad metod av den nationella kunskapsplanen då den är skapad av den enskilde läraren 

som har valt att tolka kursplanen på ett eget sätt. I syfte att förenkla och förtydliga vad läraren vill 

att eleverna ska uppnå. 

 

9.5. Diskussion av metod 

 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning då frågeställningarna och vårt syfte inte kunde 

bearbetas med en kvantitativ undersökning. Frågeställningarna innefattar vad som ingår i en LPP 
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och vad det har för pedagogiska konsekvenser. Vid ett annat val av metod såsom kvantitativ 

metod skulle det vara svårt att ge ett konkret svar på frågeställningen. Detta är också skälet till att 

vi har valt att använda oss utav en kvalitativ metod. (Hassmén & Hassmén 2008, s.83) 

Fördelar med det valda tillvägagångssättet är att vi som forskare relativt enkelt, snabbt och 

kostnadsfritt fick tillgång till ett stort empiriskt underlag. En svårighet var att bestämma sig för 

sökord, tidsperiod, planeringens längd samt geografisk placering.  

Den data vi hittade var begränsad och i liten omfattning. 

På så sätt blev det svårt att formulera kriterier som dokumenten skulle uppfylla. Detta kan i sin 

tur ha påverkat resultatet och inte givit en generell/tydlig bild över hur det ser ut i resten av landet 

vid skapandet av LPP.  

 

10. Slutsats 

Det som kan nämnas om lärares arbete med LPP är att dessa ser olika ut. Detta kan bero på att det 

inte finns någon tydlig mall från Skolverket om hur man skriver en LPP. Mallar om hur man kan 

skriva en LPP finns på internet, däremot är samtliga dessa ifrån olika skolor runt om i Sverige 

och ingen är ifrån Skolverket. Vi undrar varför Skolverket inte har skrivit tydligare riktlinjer om 

LPP utan istället väljer att skriva om det på sin hemsida under allmänna råd. Man kan tolka 

frånvaron av direktiv som att Skolverket inte vill att lärare ska använda sig av LPP. Det finns 

heller inga krav på att en lärare ska skriva en LPP. 

    De LPP som har studerats är oftast kortare än Lgr 11 och detta kan bero på att läraren vill 

förtydliga sin undervisning och konkretisera sina mål. Att arbeta med LPP kan ses som ett försök 

att skapa ett gemensamt sätt att tänka om ämnet idrott och hälsa bland lärare. (Larsson 2004, s. 

224) Vi tror att LPP kan underlätta för lärare att skapa en pedagogisk och givande undervisning 

som följer Skolverkets ramar. Det betyder inte att Lgr 11 är en ”bättre kopia” av kursplanen. 

Dock finns det en stor frihet när man använder sig av LPP och denna frihet gör att man kan göra 

egna tolkningar av Skolverkets ramar och riktlinjer och därmed få fram en personlig version av 

LPP:n som kan underlätta och förtydliga det man strävar efter. 

En LPP är en planering för ett visst område. Denna planering har ett syfte om det lärandet som 

läraren vill verka för att eleven ska kunna uppnå.  

Det övergripande syftet inom ämnet idrott och hälsa är att eleven ska utveckla sin förmåga att 

röra sig allsidigt. Vi tror att en LPP kan hjälpa både elever och lärare att uppnå just detta. 

(Bedömningsportalen, Idrott & Hälsa) 
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10.1. Förslag till fortsatt forskning 

 

Något som vi skulle vilja fördjupa oss vidare inom handlar om bedömning i idrott och hälsa. 

Idrottsläraren på Intelskolan vill bedöma eleverna efter varje lektionstillfälle. Av det vi har 

granskat i LPP, kan man fråga sig, är det rimligt att eleverna skall bli bedömda efter varje 

lektionstillfälle? Är detta något som är rätt eller fel? Vad vi kan säga om detta som blivande 

lärare är att det inte kommer att ske så mycket lärande för eleverna. Elever behöver tid för att lära 

sig i skolan och inte behöva oroa sig om att bli bedömda? Vad är då lärande om eleverna blir 

regelbundet bedömda? Vad kan man säga om elevernas kognitiva förmåga att lära sig 

idrottskunskap? Är det fel av läraren att bedöma hela tiden? Eleverna bör väl få möjligheten att 

lära sig något under lektionerna? Kan det bero på något annat som vi inte vet, kanske att dessa 

lektionstillfällen är examinationstillfällen? Kan det vara så att idrottsläraren bedömer eleverna 

efter närvaro/frånvaro och attityd i klassen? Det här är frågor som vi skulle vilja få ett tydligare 

svar på. 
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