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Abstract 
Aim 
The aim of this study is to analyze whether teachers have the prerequisites for a full 
implementation of the new curriculum for Swedish grammar schools, Lgr 11, in physical 
education. To study this we will use the following questions: 

-‐ What are the teachers views on physical education? 
-‐ What do teachers in PE think of their conditions to teach the subject? 
-‐ What are the teachers experiences of implementing Lgr 11 in physical education? 

  
Method 
This study is done with a qualitative approach. Data has been gathered through semi-
structured interviews with six teachers in the Stockholm area. All of the respondents are 
currently employed to teach PE in grammar schools. The semi-structured form of interviews 
gives us an in depth understanding for the respondent’s views and attitude towards the 
subject. The gathered has then been transcribed in order to get oversight of the data before it 
gets analyzed. Tools for analyze used in this study is from Curriculum theory and from 
Lipsky’s categorization of conditions needed for a successful implementation. 
 
Results 
Teachers see the subject as primarily focused on acquiring knowledge. This view has 
developed while studying to become a teacher or while on the field working as a teacher. 
Most of the interviewed teachers’ goal with teaching PE is to pass on knowledge regarding 
health, but several also imply other goals such as social skills and offering their students 
activities they can’t perform outside the school. All teachers say they are in general satisfied 
with the conditions they have to teach the subject. But all teachers also say they lack 
conditions in order to teach the way they want, conditions in areas such as supplies, economy, 
students, geography and organization. The teacher’s experiences of the implementation 
process of Lgr 11 vary. Some of the teachers say they are pleased with the amount of time and 
information that has been available to them, while other would wish for more time to work 
with it. The teachers feel that Lgr 11 helps with clarifying that PE is a subject of knowledge 
and is more sharply defined than its predecessor Lpo 94. However, the teachers also say that 
they aren’t certain of how to assess their students and request clearer instructions o this. The 
teachers also said that they, at the time of this study, where in a process of learning to work 
with Lgr 11 and that they are trying ways to make it work. The teachers also express an 
uncertainty regarding how to make goals and grading clear for their students. Several teachers 
have chosen to work with local pedagogical plans, but they lack clear instructions on how to 
work in this area. 
 
Conclusions 
The conclusion of this study is that teachers of PE lack conditions to fully implement Lgr 11. 
The teachers themselves feel that they are satisfied with conditions to implement, but when 
we have analyzed their answers we have found that they don’t. All interviewed teacher’s lack 
conditions in some area. 



 3 

Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka lärares förutsättningar för att implementera den 
nya läroplanen Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Detta har undersökts med utgångspunkt i 
följande frågeställningar: 

-‐ Hur är lärarnas syn på ämnet idrott och hälsa?  
-‐ Hur ser lärarna på sina praktiska förutsättningar att bedriva sin undervisning i ämnet 

idrott och hälsa? 
-‐ Hur upplever lärarna implementeringsarbetet kring Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa? 

 
Metod 
Studien har en kvalitativ ansats. Resultaten är baserade på semistrukturerade intervjuer med 
sex lärare i idrott och hälsa. Respondenterna är verksamma på grundskolor i Stockholms län. 
Den semistrukturerade intervjuformen har gett oss möjlighet att på ett djupare sätt få en 
förståelse för respondentens syn och inställning till ämnet. Den inhämtade datan har 
transkriberats för att på ett överskådligt sätt kunna analyseras. Analysverktyg har vi hämtat 
från läroplansteorin och från Lipskys kategorisering av förutsättningar för en lyckad 
implementering. 
 
Resultat 
Lärarna ser idag på ämnet som ett kunskapsämne som ska förmedla viktiga kunskaper inom 
hälsa och fysisk aktivitet. Det är en syn som växt fram under utbildning respektive arbete 
inom ämnet. Målet för undervisningen hos flera av lärarna är att förmedla kunskaper inom 
hälsa, men flera anger även att det finns mål som social färdighet och att erbjuda aktiviteter 
som elevunderlaget saknar förutsättningar till utanför skolan. Samtliga lärare anser sig överlag 
nöjda med de praktiska förutsättningar de har för att bedriva undervisning i ämnet. Dock så 
anger samtliga lärare att de upplever begränsningar för att kunna genomföra den undervisning 
de vill fullt ut. De saknar förutsättningar såväl ekonomiskt, elevunderlagsmässigt, geografiskt 
och organisatoriskt. Lärarnas upplevelse av implementeringsarbetet kring Lgr 11 är 
varierande. Vissa lärare anser sig nöjda med den tid och information de haft till förfogande, 
medan andra önskat mer tid för att arbeta med det. Lärarna har uppfattningen att Lgr 11 
hjälper till att lyfta fram ämnet som ett kunskapsämne och är tydligare än sin föregångare, 
Lpo 94. Dock så anser de att det finns otydligheter kring hur bedömning ska ske och 
efterfrågar tydligare direktiv kring detta. Lärarna anger att de, vid tillfället för studien, var 
inne i en process för att lära sig arbeta med Lgr 11 och att man nu provar sig fram. Lärarna 
uttrycker en osäkerhet för hur arbetet med att tydliggöra kunskapskrav och bedömning för 
elever ska gå tillväga. Flera har valt att arbeta med lokal pedagogisk planering, men saknar 
direktiv kring hur det arbetet ska gå till. 
 
Slutsats 
Studiens slutsats är att lärarna i idrott och hälsa saknar förutsättningar för att implementera 
Lgr 11. Lärarna anser sig själva ha tillräckliga förutsättningar, men vid vår analys finner vi att 
så inte är fallet. Samtliga intervjuade lärare saknar förutsättningar inom något område. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Denna studie genomförs vid en tidpunkt då Sveriges lärare nyligen börjat arbeta efter en ny 

kursplan, Lgr 11. Arbetet med att sätta sig in i det nya styrdokumentet och anpassa 

undervisningen till de nya kunskapskraven har pågått en tid och Skolverket har gjort en stor 

satsning för att förmedla information och kunskap om det nya till personerna som ska 

använda det i sin undervisning. Större delen av Skolverkets arbete kring sjösättandet av Lgr 

11 är avklarat och nu är det upp till lärare och övriga i skolorna att göra dess innehåll till 

verklighet i undervisningen. 

 

Det som den här studien ämnar undersöka är huruvida lärarna i idrott och hälsa har de 

förutsättningar som krävs för att lyckas med sin implementering av Lgr 11 i undervisningen. 

Vi som författare av studien har valt att undersöka det här i skiftet mellan två läroplaner som 

denna typ av forskning är möjlig. I diskussioner med lärarkollegor och studiekamrater så har 

vi fått känslan att de välkomnar den nya kursplanen men känner att man saknar 

förutsättningarna för implementera den fullt ut. Kollegor och vi själva har undrat om det går 

att hjälpa sina elever att nå alla kunskapskrav och om allt centralt innehåll verkligen kan 

förmedlas till eleverna på ett bra sätt och därför har vi valt att undersöka just detta. Har 

lärarna i idrott och hälsa förutsättningarna för att implementera Lgr 11? 

 

Det vi hoppas få fram och belysa med den här studien är de förutsättningar som krävs för att 

en enskild lärare ska kunna arbeta utefter formulerade styrdokument. Vi hoppas även kunna 

lyfta fram saker som påverkar undervisningens innehåll utöver dessa styrdokument och 

lärarnas tankar och resonemang om vissa förutsättningar eller huruvida lärarens egna 

preferenser och åsikter eller elevernas behov och förutsättningar styr undervisningens 

innehåll. Kort sagt, vad mer än styrdokumenten styr lärarnas val av undervisningsinnehåll?  

 

Vår studie genomförs i en tid av förändring. Vi hoppas kunna klargöra om lärarna i ämnet 

idrott och hälsa har förutsättningar att kunna fullfölja sitt uppdrag och implementera Lgr 11 i 

sin undervisning, och om inte, vad det är som hindrar dem. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Målstyrning  

I regeringspropositionen ”Ansvar för skolan” 1990/91:18 beskrevs förslaget till den nya 

ansvarsfördelningen mellan stat och kommun, den så kallade kommunaliseringen. Det innebar 

att en stor del av ansvaret för skolans verksamhet, som tidigare legat på staten, nu lades över 

på kommunerna och det blev en start för den målstyrda skolan (prop 1990/91:18). Staten 

ansvarade nu endast för att sätta upp övergripande mål och kriterier för undervisningen och 

därefter fick skolorna möjlighet att själva välja ut undervisningsinnehåll och arbetssätt för att 

eleverna skulle nå upp till de övergripande mål som fanns i styrdokumenten (Eriksson 1999, 

s. 152). Målen och kriterierna saknade ett specifikt ämnesinnehåll. Detta gav lärarna en 

möjlighet att tillsammans med eleverna välja det undervisningsinnehåll de ansåg vara mest 

lämpligt för att nå de nationellt uppsatta målen (Tholin 2006, s. 49).  

 

1.2.2 Ny läroplan i den svenska skolan hösten 2011 

Höstterminen 2011 infördes en ny läroplan, Lgr 11, i de svenska skolorna. Den ersätter den 

tidigare läroplanen, Lpo 94. Den nya läroplanen är en samlad läroplan som innehåller tre olika 

delar; skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner för 

respektive ämne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Jämförelse av delar i kursplanen 
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Det som skiljer den nya läroplanen Lgr 11 från Lpo 94 är bland annat att värdegrundsarbetet 

återfinns i den övergripande delen för hela skolans verksamhet och därmed inte längre finns 

angett i varje kursplanens syfte som det gjorde i Lpo 94. Kursplanerna i Lgr 11 består av 

rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Mål och strävansmål som fanns i Lpo 94 

har ersatts av kunskapskrav. Skolans verksamhet har även fått en ny betygsskala A-E och 

betyg införs även i årskurs 6 och 7 (Skolverkets hemsida, Kursplaner och betyg, 

www.skolverket.se, 2011-09-01). 

 

Lgr 11 syftar till att vara mer konkret och tydligt formulerad för att underlätta lärarnas arbete 

att konkretisera läroplanen (Regeringens prop 2008/09:38). Den nya läroplanen uttalar ett 

större ansvar på lärarna att förmedla information till eleverna och föräldrarna.   

 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 

Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska 

ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att 

skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, 

resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett 

sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever 

och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället 

(Skolverket, Lgr 11, s.11).  

 

Kommunikationen från läraren till eleverna och föräldrarna måste vara tydlig gällande syfte, 

kunskapskrav och bedömning i undervisningen. Ett verktyg som många valt att använda för 

att lyckas med detta är en Lokal pedagogisk planering (LPP). Detta är ett dokument som 

används för att konkretisera arbetsområden eller moment utifrån områden som målsättning,  

undervisningsinnehåll och bedömning (Skolverkets hemsida, Lokal pedagogisk planering, 

www.skolverket.se, 2011-10-14). 

 

1.2.3 Implementering av en ny kursplan 

Vid införandet av en ny kursplan måste ett implementeringsarbete genomföras så de politiska 

besluten förmedlas till de lokala skolorna. Skolverket har vid införandet av Lgr 11 valt att 

implementeringsarbetet ska riktas mot alla nivåer i utbildningskedjan; från skolhuvudman och 

rektor till enskilda lärare.   
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• Steg 1: Skolhuvudmän (nationella informationskonferenser).  

 

• Steg 2: Rektorer (skolreformsinriktade nationella informationskonferenser).  

 

• Steg 3: Lokalt utsedda nyckelpersoner som får utbildning och stöd från skolverket. 

Deras uppgift är att sprida kunskapen vidare och förankra den inom den egna 

verksamheten lokalt på skolan. Denna nivå riktar sig även till lärarna som deltar i 

konferenser som innefattar information kring den nya läroplanen, dess uppbyggnad, 

funktion och relationen mellan de olika delarna. Lärarna ges även möjlighet att delta i 

diskussioner kring läroplanen under konferenserna.  

 

Skolverket har även tagit fram olika textmaterial som främst vänder sig till lärarna, men några 

av dem även till föräldrar. Utöver läroplanen som skickas ut till alla verksamma lärare kan 

alla ta del av pdf-filer från kursplanekonferenser, kommentarsmaterial till kursplanerna, 

ämnesfilmer, diskussionsunderlag till kursplanerna, allmänna råd (försenat till nov), 

bedömarstöd (försenat till aug) och informationsmateriel riktat till föräldrar. (Skolverkets 

hemsida, Stödmaterial, www.skolverket.se, 2011-08-01). 
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1.3 Tidigare forskning  

Det har genom åren genomförts en del forskning kring skolans styrdokument och dess 

påverkan på undervisningen. Vi kommer nedan att presentera forskning kring två olika 

huvudområden.  I den första delen av forskningsläget kommer fokus att ligga på läro- och 

kursplanens samt ramfaktorers inverkan på undervisningen i idrott och hälsa. I det andra 

avsnittet beskrivs forskning kring implementeringsarbete inom skolans verksamhet.  

1.3.1 Tolkning av styrdokumenten, undervisningen och ramfaktorer  

Vid införandet av Lpo 94, som är föregångare till Lgr 11, skedde stora förändringar i 

styrdokumentet för ämnet idrott och hälsa. Ämnesinnehållet breddades och de traditionella 

idrottsgrenarna fick mindre plats jämfört med de tidigare läroplanerna. Betoningen på den 

teoretiska aspekten ökade med syfte att förändra ämnet från ett övningsämne till ett 

kunskapsämne. Friluftsliv framhävdes mer i kursplanen och blev ett av de tre 

kunskapsområden som fanns i läroplanen Lpo 94 (Sandahl 2005, s. 264).  

 

I avhandlingen ”Ett ämne för alla?” har Sandahl (2005) genomfört en undersökning kring 

ämnet idrott och hälsas läro- och kursplaner i relation till den praktiska undervisningen under 

perioden 1962-2002. Studien syftar till att undersöka likheter och skillnader i ämnet på 

normativ och praktisk nivå. Den normativa nivån avser läro- och kursplaner och beskriver 

därmed statsmaktens syn på ämnet idrott och hälsa. Den praktiska nivån utgörs i studien ”av 

den verksamhet som faktiskt bedrivs ute på landets skolor”. Han finner att de stora 

förändringarna i styrdokumenten i och med införandet av Lpo 94, endast resulterat i små 

förändringar i det faktiska undervisningsinnehållet. Trots att verksamheten utifrån den 

normativa nivån gått från att vara en detaljstyrd till att bli en målstyrd verksamhet förblir 

undervisningen i princip densamma. Innehållsmässigt noteras att styrdokumenten präglas av 

ett brett innehåll samtidigt som undervisningen präglas av ett mindre antal aktiviteter.  

 

Fler studier delar Sandahls (2005) resultat, att det finns stora skillnader mellan 

formuleringarna i läroplanen och den praktiska undervisning som faktiskt bedrivs i idrott och 

hälsa (Backman 2007, s.13, Ekberg 2009, s. 145ff). Sandahl (2005, s. 264) menar att en av 

orsakerna till detta är att kursplan uppfattas som otydlig och svårtolkad vilket leder till 

skillnader mellan styrdokumenten och den praktiska undervisningen. Ekbergs studie ”Mellan 

fysisk bildning och aktivering” (2009, s. 188f) visar också på stora skillnader mellan lärarnas 

tolkningar av styrdokumenten. I studien har formuleringsarenan, transformeringsarenan och 
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realiseringsarenan undersökts. Resultatet visar på att det finns skillnader mellan 

styrdokumenten (formuleringsarenan) och den praktiska undervisningen (realiseringsarenan), 

men att tolkningen av kursplanen (tranformeringsarenan) och den praktiska undervisningen 

(realiseringsarenan) överensstämmer i stora drag.  

 

Målen i kursplanen uppfattas ofta som relativt diffusa och ger utrymme för stort lokalt 

tolkningsutrymme, vilket leder till stora skillnader mellan skolorna (Annerstedt 2007, s. 158; 

Backman 2007, s. 13f; Tholin 2006, s. 91). Lärarna som deltagit i dessa studier har uttryckt en 

avsaknad av detaljerade föreskrifter kring undervisningsinnehåll och mål som är svåra att 

tolka och konkretisera. (Backman 2007, s.13; Ekberg s. 145ff).  

 

Eriksson (1999, s. 155ff) betonar i sin studie att tolkningsprocessen av styrdokumenten 

medför en ökad differentiering av lärarnas olika uppfattningar. Olika tolkningar av ämnet 

idrott och hälsas lärobjekt leder till stora skillnader mellan olika skolor.  Ekbergs (2007, 

s.188ff) studie visar på skillnader mellan lärobjektet i styrdokumenten och den praktiska 

undervisningen som bedrivs. Ofta ges hög grad av aktivitet ges mer utrymme än hög grad av 

förståelse i undervisningen, samtidigt som kursplanen i idrott och hälsa förmedlar motsatsen. 

Även Larsson och Redelius (2004, s. 236) stödjer detta resonemang i rapporten ”Mellan nytta 

och nöje – Bilder av ämnet idrott och hälsa”. De anser att kunskapsdimensionen ofta tonas ner 

i förmån för att enbart genomföra aktiviteterna. Betoningen flyttas exempelvis från att ha 

kunskap i att simma och orientera, till att endast genomföra simning och orientering.  

 

Lärarnas osäkerhet kring innehåll, mål och syfte med undervisningen samt deras många olika 

tolkningar av styrdokumenten visar på ämnets bristfälliga identitet (Annerstedt 2007, s. 

160ff). Frånvaron av ett tydligt lärobjekt i ämnet leder till en svag klassifikation som 

resulterar i att lärarna tappar en stor del av sin kontroll av ämnet, då de har svårt att 

konkretisera och avgränsa innehållet. Den svaga klassifikationen leder även till att ämnet 

påverkas mycket utifrån av till exempel föreningsidrotten (Lundvall & Meckbach 2008, s. 

361; Backman 2007, s. 19f).  

 

Tidigare forskning visar på att ämnet idrott och hälsa har en svag klassifikation på grund av 

osäkerheten kring innehåll, mål och syfte med undervisningen i ämnet. Ämnets svaga 

klassificering leder till att undervisningen påverkas mycket utifrån, framför allt från 

föreningsidrotten (Ekberg 2007, s.188f). Många lärare och elever har ofta ett intresse för och 
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erfarenheter från föreningsidrotten och det resulterar i ett undervisningsinnehåll som blir 

väldigt likt föreningsidrottens verksamhet. Traditionella föreningsidrotter används ofta för att 

fånga elevernas intresse och framför allt i situationer när läraren upplever att eleverna saknar 

motivation. På grund av lärarnas egna erfarenheter av föreningsidrotts aktiviteter ligger det 

även nära till hands när undervisningsinnehållet ska anges eller ett lektionsmoment ska 

planeras under kort tid (Annerstedt 2007, s.161, Sandahl 2005, s. 241). Den påverkan som 

lärarens egna erfarenheter har på ämnesinnehållet kan vara en av förklaringarna till varför den 

praktiska undervisningen inte påverkats så mycket trots att styrdokumenten genomgått en 

drastisk förändring (Sandahl 2005, s. 265ff).  

 

Föreningsidrottens påverkan på idrottsundervisningen kommer även till uttryck i studier kring 

vilka det är som gynnas av innehållet i Idrott och hälsa undervisningen. I Lundvall och 

Meckbachs studie var det de föreningsaktiva eleverna som var mest positivt inställda till 

upplägget på undervisningen. Frågan som måste ställas är vad ska läras ut och till vem? 

(Lundvall & Meckbach 2008, s. 346; Ekberg 2007, s.188f). 

 

Backman (2007) har undersökt faktorer som påverkar undervisningen i friluftsliv inom ämnet 

idrott och hälsa i avhandlingen "Teaching and learning friluftsliv in Physical Education 

Teacher Education”. Resultatet visade att lärarna anser att målen för momentet i kursplanen 

har ett svagt innehåll och att avsaknaden av tolkningsförmågan leder till att de tappar 

kontrollen av ämnet. Lärarna vet inte exakt hur de ska utföra momentet eller bedöma det. 

Studien visar dock att lärarna, trots osäkerheten kring tolkningsprocessen, har en tydlig bild 

av vad de behöver för resurser för att kunna bedriva friluftslivsundervisningen. I och med 

införandet av Lpo 94 fick friluftslivet en större position inom ämnet, dock anser lärarna att 

detta inte avspeglar det verkliga innehållet i den praktiska undervisningen. Lärarna tog själva 

på sig ansvaret för att momentet inte prioriterades mer, men studien visar många olika 

ramfaktorer som påverkar detta. I studien finner lärarna det svårt att undervisa i friluftsliv 

främst på grund av tidsbrist. Korta lektioner resulterar i att många moment prioriteras bort för 

att de kräver mer tid. Andra ramfaktorer som studien visar på är svårigheter att tolka 

kursplanen, lärarnas attityd till momentet, skolans inställning, ekonomi, material, närhet till 

natur, säkerhet och risker. Dessa faktorer är både begränsade och främjande beroende på vilka 

resurser som erhålls och om skolan och läraren har en positiv inställning eller inte (s. 13-20).  
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Sandahl (2005) studerar också olika faktorer som påverkar hur läraren i idrott och hälsa 

praktiskt genomför sin undervisning och planerar undervisningsinnehållet. Den ramfaktor 

som visat sig ha mest inverkan på undervisningen utifrån resultatet i studien är tidsfaktorn 

(Ibid. s. 279). Andra ramfaktorer som tas upp i studien av ämnet idrott och hälsa är 

exempelvis tillgång till gymnastiksalar, andra lokaler, simhallar och bollplaner. Tillgång till 

redskap är en annan aspekt som påverkar valet av innehåll i ämnet, men som i studien inte 

visar sig vara lika viktigt som lokalfrågan. Lundvall och Meckbach (2008, s. 355) studie som 

undersöker lärare och elevers syn på ämnet idrott och hälsa visar också att avsaknad eller 

tillgång till material inte har direkt inverkan på undervisningens utfall. En ramfaktor som ej 

anges av lärarna i de nationella forskningsrapporter vi tagit del av är avsaknad av 

ämneskunskaper. Detta är en faktor som forskarna Fraser-Thomas och Beadouin (2002, s. 

259) kommit fram till har inverkan på utfallet av implementeringen när de undersökt lärares 

upplevelse av implementeringen av en läroplan.  

 

Resultatet av forskningsstudierna som presenterats visar att övergången till en målstyrd 

verksamhet i skolan har lett till stora skillnader mellan formuleringarna i styrdokumenten och 

den praktiska undervisningen i ämnet idrott och hälsa. I en del fall kan de vara så att de lokala 

förutsättningarna, ramfaktorerna, påverka den praktiska undervisningen mer än vad 

styrdokumenten gör (Sandahl 2005, s. 264). Arfwedsson och Lundman (1980) som omnämns 

i Sandahls avhandling tar upp att läroplanen faktiskt skulle kunna avskaffas utan att det skulle 

leda till konsekvenser för den dagliga undervisningen, och detta stöds av resultatet från 

Sandahls (2005) avhandling. Sandahl drar slutsatsen att läroplanerna bör fortsätta utformas 

utifrån decentraliseringstrenden som medför att inga detaljerade anvisningar anges. 

Detaljerade anvisningar av detta slag skulle ändå inte ha någon genomslagskraft om det inte 

var så att vissa aktiviteter och moment förbjöds i undervisningen.  
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1.3.2 Målstyrning och implementering 

Inom ramen för forskningsprojektet ”Reflekterad praktik i en målstyrdskola” skriver 

Alexandersson om olika faktorer som är viktiga för att en målstyrd en verksamhet ska vara 

framgångsrik. En av de viktigaste aspekterna återfinns i styrdokumenten, där riktlinjer, mål 

och kriterier måste vara klart och entydigt formulerade. Detta är dock inte alltid fallet då 

många formuleringar anses vara oklara, och målen och riktlinjerna mångtydiga eller 

motstridiga mål (Alexandersson 1999, s.152). Flera forskare anser att förklaringen till detta 

går att finna i den parlamentariska beslutsgången. För att uppnå enighet på politisk nivå fattas 

ofta beslut genom kompromisser och därmed ändras detaljer ofta precis innan besluten 

verkställs. Intentionerna för besluten blir då svåra att tolka och att anpassa till områden som 

de är ämnade för. När en del beslut fattas tas inte heller alla aspekter upp i diskussionerna 

vilket resulterar i oklarheter och till och med motsägelsefulla bestämmelser i vissa fall 

(Alexandersson 1999, s. 152, Tholin 2006, s. 38). Någonting som också lyfts fram i tidigare 

forskning kring läroplaner är att det finns en risk att mål och kriterier blir väldigt svåra att 

uppnå när de tas fram av myndigheter som befinner sig långt från skolans verklighet 

(Annerstedt 2007, s. 157). 

 

Lundquist (1992) anger tre villkor på olika nivåer som ligger till grund för en framgångsrik 

eller bristfällig implementeringsprocess. Det krävs att verkställaren ska förstå beslutet som 

fattats, kunna genomföra beslutet samt vilja genomföra beslutet. Implementeringsarbetet med 

en ny kursplan är därför oerhört viktigt för att lärarna ska lyckas göra en lyckad och 

framgångsrik implementering. Graden av hur framgångsrik målstyrningen blir baseras på hur 

tydligt formulerade målen är, hur allmänt kända målen är samt motiven för avregleringen 

(Alexandersson, s.152ff). Rektorernas och lärarnas egen inställning har också en direkt 

påverkan på hur lyckad en implementering av en ny läroplan blir. Lärarnas behöver vara 

villiga att förändra sitt arbete och att öppna upp för att diskutera och eventuellt omvärdera den 

tidigare kunskapssyn man arbetat utifrån. En positiv inställning från rektorer och lärare 

underlättar processen och påverkar därmed resultatet i en positiv riktning (Alexandersson 

1999, s.155f, Fraser-Thomas & Beadouin 2002, s. 263f). 

 

Vid implementeringen av läroplanen Lpo 94 fanns det inte några konkreta direktiv för hur 

målstyrningen skulle införas i skolans arbete och verksamhet. Skolorna fick inget stöd i 

implementeringsarbetet vilket resulterade i stora skillnader mellan skolornas arbete med läro- 

och kursplanerna samt att många lärare valde att arbeta vidare efter den undervisningen som 
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bedrivits utifrån de gamla styrdokumenten. Många lärare som under lång tid arbetat i en 

skolverksamhet som styrdes detaljerat från statlig nivå skulle själva börja tolka och 

konkretisera övergripande mål och anpassa detta till sina lokala förutsättningar. Det fanns 

ingen plan för hur problemen som uppstod skulle övervinnas och någonstans på vägen 

försvann intentionerna som fanns kring att lärarna skulle fortbildas inom de nya 

styrdokumenten och betygssystemet (Tholin 2006, s. 91).   

 

1.3.3 Sammanfattning forskningsläge 
Den tidigare forskningen visar att styrdokumentets inverkan på den praktiska undervisningen 

endast är begränsad. Flera studier visar på stora skillnader mellan vad som står i 

styrdokumenten och undervisningen som praktiskt bedrivs i ämnet idrott och hälsa. Många 

yttre faktorer påverkar valet av innehåll och utformningen av undervisningen. Orsakerna går 

att finna i problem kring tolkningen av styrdokumenten, ämnets identitet och ramfaktorers 

inverkan. Lärarna upplever ofta målen i kursplanen som otydliga och svaga vilket skapar en 

osäkerhet kring ämnets lärobjekt och leder till en svag klassificering. Ämnet påverkas på 

grund av detta mycket av exempelvis föreningsidrotten. Många lärare och elever har en 

bakgrund i föreningsidrotten vilket resulterar i att undervisningen blir väldigt lik 

föreningsidrottens aktiviteter då detta innehåll ligger lärarna nära till hands och intresserar 

många elever. Forskningen visar även på flera ramfaktorer som påverkar undervisningen i 

idrott och hälsa. Tid, lokaler, material, elevunderlag och problem att konkretisera målen i 

styrdokumentet är några aspekter som tas upp. Undervisningsinnehållet påverkas av dessa 

aspekter och i begränsar ofta lärarens förutsättningar att genomföra vissa aktiviteter. Detta 

medför att styrdokumenten i ämnet idrott och hälsa enbart har en viss inverkan på den 

praktiska undervisningen. Trots att vissa moment lyfts fram i kursplanen ges de inte lika 

mycket utrymme i undervisningen i ämnet då de yttre faktorerna har stor inverkan. 

 

Implementeringen av en läroplan i skolans verksamhet kräver tydliga direktiv. Detta är dock 

inte alltid fallet då många beslut kring läroplanerna fattas långt ifrån skolans verksamhet och 

via politiska beslut som tas genom kompromisser. I den tidigare forskningen finner vi tre 

begrepp för en lyckad implementering lyfts fram, vilja-kunna-förstå. De ses som 

förutsättningar för att en implementering ska lyckas. Hur lyckad en implementeringsprocess 

blir påverkas även av lärarens inställning, stödet från rektor, kunskap kring förändringarna, 

tolkningsbarheten av formuleringarna i styrdokumenten.  
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1.4 Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie kommer ha en läroplansteoretisk ansats. Det innebär att vi kommer att använda 

begrepp och tankar från läroplansteorin för att förstå och analysera det område vi undersöker. 

Utöver läroplansteoretiska begrepp och tankar så kommer vi använda oss av Michael Lipskys 

”Street-level bureaucracy”.  

 

1.4.1 Läroplansteorin 

Läroplansteori är en ansats som har använts i ett antal avhandlingar inom det idrottsdidaktiska 

fältet de senaste åren. Teorin har utvecklats av Göran Linde, som i sin tur har inspirerats av 

bland annat Basil Bernstein och Ulf Lundgrens ramfaktorteori (Ekberg 2009, s. 66).  

 

Linde menar att det svenska ordet läroplan riktar uppmärksamheten på de styrdokument som 

kommer från statlig nivå. Det anglosaxiska begreppet Curriculum däremot avser såväl 

styrdokument som det stoffurval som faktiskt genomförs i praktiken av den enskilde läraren. 

Linde väljer därför att använda ordet läroplan med innebörden av ordet curriculum (Linde 

2006, s. 5). Även den här studien kommer använda sig av den vidare meningen av ordet 

läroplan. 

 

Linde gör en lös definition av läroplansteorin som innebär att teorin i vid mening behandlar 

vad som uppstår som innehåll i organiserad undervisning. Den fråga som läroplansteorin 

syftar till att besvara är kort sagt varför vissa kunskaper väljs ut och räknas som giltig 

kunskap (Linde, 2006, baksidestext).  

 

Teorins resonemang utgår från Lindes arenor för urvalsprocesser. De tre arenorna är 

formulering, transformering och realisering. Dessa arenor står för de nivåer i vilka 

resonemang kring urval, organisation, förmedlingsformer och mottagande av lärostoff 

behandlas.  Formuleringsarenan är den arena som omfattar styrningen av skolan. Alltså den 

formulerade läroplanen och de premisser som gäller för den (Ekberg 2009, s. 74). 

Transformeringsarenan innebär den nivå på vilken den formulerade läroplanen modifieras och 

undervisningens innehåll planeras (Ekberg 2009, s. 74). Linde skriver att läraren är en 

huvudaktör när läroplanen transformeras genom att utforma sin uppgift som de vill, vad de 

anser förväntas, vad de har för kunnande och vilka yttre villkor som gäller (Linde 2006, s. 

56). Linde menar även att det finns många andra aktörer vad gäller transformeringen såsom 
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elever, skolledare och även staten (2006, s.56). Realiseringsarenan behandlar det realiserade 

innehållet av undervisningen, alltså hur skeendet i undervisningen blir (Ekberg 2009, s. 75). 

Linde menar att den här arenan omfattar själva verkställandet av läroplanen, eller 

”förverkligandet av det valda stoffet och vad som händer då” (Linde 2006, s. 64).  

 

Begreppet avgränsning är återkommande i läroplansteorin. Det benämns även som 

classification. Begreppet avser en företeelses avgränsning. I skolans värld så kan man se det 

som att det handlar om hur styrt innehållet i ett ämne är baserat på miljön som undervisningen 

bedrivs, ämnets tradition och så vidare. Ett ämne som matematik kan anses ha en stark 

avgränsning. Med det menas att det är lätt att se när innehållet faller ur ramen för vad ämnet 

ska behandla. Samhällskunskap däremot har en svagare avgränsning vilket gör att även en 

diskussion i klassen med många utvikningar kan ses som giltig kunskapsförmedling (Linde 

2006, s. 13). Linde beskriver det även som att ämnen med stark avgränsning har skarpa 

gränser för vad som kan anses höra till ämnet medan ämnen med svagare avgränsning 

möjliggör en friare och mer personlig ämnestolkning (Linde 2006, s. 50) 

 

Linde skriver om ett antal utgångspunkter för analys av inflytelserika faktorer i 

undervisningen. Han tar upp olika utgångspunkter för att studera hur en på förhand 

identifierad faktor påverkar tillämpningen av läroplanen. Bland annat så nämner han 

forskningstraditioner som fokuserat på sociala fenomen och hur dessa återspeglas i skolan. En 

disciplin där företrädare som Pierre Bourdieu och Basil Bernstein kommit fram till att skolan 

reproducerar sociala mönster som till exempel social skiktning. Andra discipliner som nämns 

är bland annat ett ämnes traditioner som menar på att ett ämnesinnehåll styrs på många sätt av 

sin historia som satt en tradition, det sägs även i den här disciplinen att det är läroplanens 

tolkare som bär traditionen vidare. Läraren som individ är en annan faktor som har studerats 

där det konstateras att lärare har mer eller mindre frihet att tolka läroplanen beroende på vilket 

ämne läraren undervisar i. Lärare i ämnen med stark klassifikation, som exempelvis 

matematik, har svårare att göra en friare tolkning än lärare i ämnen med svag klassifikation, 

som exempelvis samhällskunskap (Linde 2006, s. 49f) 

 

1.4.2 Street-level Bureaucracy 

Michael Lipskys bok Street level bureaucracy (2010) behandlar ett nerifrån och upp-

perspektiv på implementering av direktiv. Teorin utgår från grundtesen att det är i mötet 

mellan närbyråkraten, i skolans värld alltså läraren, och klienterna, eleverna, som det verkliga 
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resultatet av nya direktiv uppstår. Implementeringen av politiska direktiv blir alltså styrd av 

de förutsättningar och möjligheter som närbyråkraten har.  

 

Enligt Lipsky så blir det därmed ointressant att studera hur politiska beslut utformas genom 

att titta på beslutsfattarna och deras arbete. Detta eftersom effekterna av beslutet blir synliga 

först i mötet mellan närbyråkraten och medborgaren. Det som intresserade Lipsky var istället 

varför politiska beslut inte alltid implementeras och genomförs så som beslutsfattarna tänkt 

sig. Frågan han ställde sig var om det berodde på bristande kommunikation uppifrån om hur 

beslutet skulle implementeras eller om det berodde på att närbyråkratens uppdrag inte gick att 

genomföra. Lipsky utformade en kategorisering för att kunna avgöra huruvida närbyråkraten 

har de förutsättningar som uppdraget kräver. 

 

1. Otillräckliga resurser. De två största resursproblemen är:   

a) för få arbetare per klient 

b)  tiden  

2. Efterfrågan på service är högre än tillgången. Efterfrågan på service mättas aldrig, 

ökar tillgången så ökar även efterfrågan. I ett klassrumsexempel: i fall antalet lärare 

per elev ökar, så ökar också efterfrågan på hur mycket tid läraren ska ägna åt varje 

elev. (Lipsky, 2010, s. 29-39). 

3. Verksamhetens mål är tvetydiga, vaga eller i konflikt med varandra.  

4. Målen är omätbara. Många variabler att mäta. Exempelvis: Kan en polis prestation 

mätas i antalet arresterade och en lärares prestation mätas i elevernas resultat? 

(Lipsky, 2010, s. 40-53). 

5. Klienterna är inte frivilliga. Närbyråkrater arbetar med klienter som inte alltid valt 

att vara klienter. Exempelvis: De som arresteras av polis har inte valt att bli det och 

det är inte elevernas egna val att gå i skolan (Lipsky, 2010, s. 54f). 

 

Utifrån dessa kategorier kommer den här studien försöka utröna om närbyråkraterna, i det här 

fallet lärare i idrott och Hälsa, har de förutsättningar som krävs för att implementera den nya 

kursplanen i ämnet som kommer med Lgr 11. Tillvägagångssättet för detta kommer bestå i att 

genom intervjuer samla in data kring lärarnas situation i de olika kategorierna. Analysen 

genomförs genom att summera lärarnas svar inom de olika områdena för att se om lärarna kan 

anses vara rustade inom de olika kategorierna. 
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1.4.3 Sammanfattning av teoretiskt ramverk. 

Den här studien använder sig av en läroplansteoretisk ansats. Läroplansteorins centrala fråga 

att behandla är varför vissa kunskaper väljs ut ur mängden av världens samlade kunskap och 

räknas som giltiga för att undervisa i. Den här studien syftar till att undersöka lärares 

förutsättningar för att implementera Lgr 11.  

 

Den arena som vi med den här studien ämnar undersöka är den som benämns 

transformeringsarenan.  Genom att undersöka lärarens syn på ämnet, tankar om lgr 11, mål 

med undervisningen, de krav läraren har på sig från elevunderlaget och skolledning samt 

lärarens egen bakgrund och kompetens vill vi få en bild av vilka tillägg och fråndrag som den 

intervjuade läraren gör när denne transformerar läroplanen. I analysen av de intervjuade 

lärarnas svar så vill vi etablera deras syn på undervisningen i ämnet och deras praktiska 

förutsättningar för att bedriva undervisningen.  

 

Begreppet ”närbyråkrat” har vi valt att använda oss av för att få in perspektivet att läraren är 

den som i slutändan implementerar nya direktiv. Det är i mötet mellan närbyråkraten och 

klienten som verkligheten av politiska beslut uppstår. I Michael Lipskys bok så listas ett antal 

olika förutsättningar som krävs för att närbyråkraten på ett förtjänstfullt sätt kan implementera 

nya direktiv. Dessa förutsättningar kommer vi använda oss av som kriterier för att bedöma om 

lärarna har de förutsättningar som enligt Lipsky krävs för en lyckad 
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1.5 Syfte och frågeställningar  

Syfte: 

Syftet med den här studien är att undersöka lärares förutsättningar för att implementera den 

nya läroplanen Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. 

 

Frågeställningar: 

För att uppfylla studiens syfte kommer vi använda oss av följande frågeställningar: 

 

-‐ Hur är lärarnas syn på ämnet idrott och hälsa?  

-‐ Hur ser lärarna på sina praktiska förutsättningar för att bedriva sin undervisning i 

ämnet idrott och hälsa? 

-‐ Hur upplever lärarna implementeringsarbetet kring Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa? 

 

2 Metod 
I följande avsnitt kommer tillvägagångssättet för studien att beskrivas utifrån urval, 

datainsamling och procedur. Studiens reliabilitet och validitet diskuteras avslutningsvis.   

2.1 Urval 

Sex lärare i ämnet idrott och hälsa kontaktades via mail och telefon. I första hand utnyttjade vi 

kontaktuppgifter till lärare som vi fått kontakt under vår utbildning. Några rektorer 

kontaktades även för att få tillgång till fler kontaktuppgifter på skolor. Lärarna och rektorerna 

vi tog kontakt med hjälpte oss att få tillgång till kontaktuppgifter till andra lärare på skolorna 

som de arbetade på eller närliggande skolor. Kriterierna vi sökte lärare utifrån var att de skulle 

varit verksamma minst en termin, behöriga inom ämnet och arbeta i Stockholms län. 

Urvalsmetoden som användes var ett strategiskt urval som innebar att vi kontaktade lärare 

som stämde in på våra kriterier och som var verksamma i olika områden inom Stockholms län 

för att få en spridning (Trost 1997, s. 105ff). Nio lärare kontaktades via telefon och mail och 

frågades om deltagande i studien. Två lärare angav tidsbrist som en orsak till att det valde att 

inte delta i studien. En lärare svarade inte alls på förfrågan.  

 

Sex stycken lärare i ämnet idrott och hälsa som undervisar i årskurserna 4-6 eller 7-9 har 

medverkat i studien. Tre kvinnor och tre män intervjuades och deras erfarenhet varierar från 
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att ha arbetat en termin upp till 17 år. Alla lärare är verksamma i ämnet idrott och hälsa inom 

Stockholms län.  

 

För att alla skolor och intervjupersoner ska hållas anonyma i studien har vi valt att koda in 

intervjupersonerna och deras skolor enligt följande.  

 

Lärare A – Skola A  Lärare D – Skola D 

Lärare B – Skola B  Lärare E – Skola E 

Lärare C – Skola C    Lärare F – Skola F 

 

2.2 Datainsamlingsmetod  

Syftet med studien har varit att undersöka lärares förutsättningar för att implementera den nya 

läroplanen Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa och därför föll valet naturligt på kvalitativa 

intervjuer. Den kvalitativa intervjun öppnar upp för intervjufrågor som följs av följdfrågor 

vilket leder oss fram till en djupare förståelse av respondenternas uppfattning kring ämnet 

(Hassmén & Hassmén 2008, s.104). Denna kunskap hade varit svårt att nå med en kvantitativ 

metod.  

 

För att genomföra detta forskningsprojekt på ett strukturerat sätt valde vi att följa Kvale & 

Brinkmans (2009, s. 85) sju stadier för intervjuundersökningar i arbetsprocessen. De sju 

stegen omfattar, i tur och ordning; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering (Kvale & Brinkman 2009, s.115ff).  

 

Efter att studiens syfte tagits fram och vi klargjort vad vi ämnade undersöka togs en 

intervjuguide med fasta frågeområden fram. Intervjuguiden och frågeområdena baserades på 

studiens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Den intervjutyp som användes 

speglar en semistrukturerad form. Det innebär att en intervjuguide med både frågeområden 

och frågor används. Frågorna är ofta allmänt formulerade i denna form av intervju. Det 

behöver nödvändigtvis inte innebära att de det används som ett frågeschema. Frågorna i 

intervjuguiden kan ställas i olika ordningsföljd och det ges utrymme för uppföljningsfrågor 

till respondentens svar (Bryman 2011, s.206). Intervjuguiden används för att frågorna under 

intervjun ska vara målinriktade och kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Den 

kvalitativa intervjun öppnar även upp för att ställa följdfrågor, något som är väldigt viktigt för 
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att nå en djupare förståelse kring frågeområdena (Hassmén & Hassmén 2008, s.252ff). Detta 

möjliggjorde en djupare analys mellan lärarnas uppfattning och våra teoretiska 

utgångspunkter samtidigt som vi var fokuserade på att intervjuerna inte kom in på sidospår.  

 

2.3 Procedur 

Studiens arbetsprocess speglar, som vi nämnt tidigare, Kvale & Brinkmans (2009) sju stadier 

för en intervjuundersökning. Kvalitativ forskning har ofta en väldigt öppen struktur och de 

olika stadierna syftar till att tydliggöra angreppsättet för att genomtänkta beslut ska fattas och 

alla olika valmöjligheter ska studeras (Kvale & Brinkman 2009, s.115). 

 

2.3.1 Tematisering och planering 

Inledningsvis formulerades studiens syfte och frågeställningar för att klargöra vilken kunskap 

studien ämnade undersöka. Därefter föll metodvalet på kvalitativa intervjuer naturligt. 

Tidigare forskning inom området sammanställdes, relevant bakgrundsinformation samlades in 

och de teoretiska utgångspunkterna konkretiserades. Utifrån studiens syfte, frågeställningar 

och de teoretiska utgångspunkterna arbetades en intervjuguide fram. Strukturen för 

intervjuguiden och dess innehåll är baserad på Erik Backmans intervjuguide från 

avhandlingen ”Teaching and learning friluftsliv in Physical Education Teacher Education” 

(2007). Två pilotintervjuer genomfördes för att testa intervjuguiden. De spelades in och 

transkriberades för att ge oss möjlighet att analysera och förbättra vår intervjuteknik. Vi 

analyserade hur frågor och följdfrågor ställdes och besvarades, vad som misstolkats eller varit 

svårt att svara på för respondenterna samt om frågeområdena vi valt avgränsades till och 

besvarade syftet och frågeställningarna (Kvale & Brinkman 2009, s.105ff). 

 

2.3.2 Intervju och utskrift 

Alla lärare som kontaktades erhöll ett mail där de informerades om studiens syfte och ombads 

ge oss respons på eventuellt deltagande inom en vecka tid. Sex av nio lärare ställde upp på att 

delta i studien, en lärare uppgav orsaken att tiden inte fanns för deltagande och en lärare hade 

inte kontaktat oss alls.  

 

Intervjupersonerna fick själva välja tid och plats för intervjuerna. Alla intervjuer genomfördes 

i ett avskilt rum där endast forskarna och respondenten närvarade. Samtliga intervjuer utgick 
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från samma intervjuguide med semistrukturerade frågor. Intervjufrågorna ställdes av en och 

samma person för att se till att alla intervjuer genomfördes på ett liknande sätt.  

 

Inledningsvis presenterades studiens syfte och respondenterna gavs möjlighet att ställa frågor 

angående upplägget, innehållet eller redovisningen av resultatet. Intervjupersonerna 

informerades även om att deltagande i studien är helt frivilligt, att de inte behöver svara på 

intervjufrågor om det av någon orsak ville avstå och att de när som helst kan välja att dra sig 

ur studien. Vi förmedlade även att all data bearbetas konfidentiellt så att både lärarnas och 

skolornas anonymitet garanteras. Innan intervjuerna avslutades kontrollerades att alla 

frågeområden fanns med och därefter och sammanfattades kortfattat respondentens svar för 

att ge denna möjlighet att rätta eventuella misstolkningar. Samtliga intervjuer spelades in på 

diktafon och skrevs därefter ut ordagrant för att kunna analysera innehållet.  

2.3.3 Analys, verifiering och rapportering  

All data från intervjuerna sammanställdes och kategoriserades in efter rubrikerna för 

frågeområdena som vi använt i intervjuguiden. De viktigaste resultaten sammanställdes 

tematiskt i resultatdelen. Vid citat från intervjuerna som återges i resultatdelen har vi valt att 

ta bort stakningar som ”eeeh”, ”jaa” och ”mmm” för att underlätta för läsaren i resultatdelen. 

De övergripande frågeområdena som användes i intervjun valde vi att använda som grund till 

rubrikerna och uppdelningen i resultatdelen. När resultatdelen var klar plockades delar av 

resultatet ut och analyserades utifrån den teoretiska utgångspunkten och den tidigare 

forskningen.  

2.4 Validitet och reliabilitet  

Kritik som ofta riktas mot kvalitativa studier är att resultatet är svårt att generalisera och att 

det är svårt för andra forskare att replikera en kvalitativ undersökning (Bryman 2011, s.369). 

Då denna studie endast omfattar en mindre grupps egna tolkningar och upplevelser kring 

innehållet i och implementeringen av den nya kursplanen, Lgr 11, är det svårt att generalisera 

resultatet från studien. Detta har inte heller varit ett syfte då studien ansats är kvalitativ och 

syftet innefattar att undersöka respondenternas subjektiva tolkningar. Det ligger hos läsaren 

själv att avgöra huruvida resultatet från studien går att använda i sammanhang.  

 

Valet att göra två pilotintervjuer för att analysera intervjuguiden och intervjufrågorna anser vi 

öka studiens reliabilitet. Delvis gav detta den som höll intervjuerna möjlighet att studera sin 

intervjuteknik samtidigt som vi fick möjlighet att höra intervjun och läsa transkriberingen för 
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att hitta frågor som inte besvarade det vi eftersträvade samt frågor som behövdes formuleras 

om. Alla transkriberingarna av både pilotintervjuerna och intervjuerna som tillhörde studien 

gjorde vi gemensamt för att vara säkra på att vi inte gick miste om någonting från intervjun 

och jämförde våra tolkningar av intervjupersonernas betoningar på ord.  Då transkriberingen 

omfattar en förvandling från talspråk till skriftspråk ges stora utrymmen för tolkning under 

denna process (Kvale & Brinkman 2009, s. 194). För att säkra reliabiliteten på underlaget till 

studiens resultat så transkriberades alla intervjuer ordagrant och betoningar markerades ut 

genom olika symboler (Ibid. s. 198).   

 

Validiteten inom samhällsvetenskaplig forskning avser huruvida metoden som använts för 

studien undersöker det som den påstås göra (Kvale & Brinkman 2009, s. 264). Vårt syfte har 

varit att undersöka lärares förutsättningar för att implementera den nya läroplanen Lgr 11 i 

ämnet idrott och hälsa. Då vi ämnat besvara syftet utifrån frågeställningar kring lärarnas egna 

upplevelser kring sina förutsättningar upplever vi metoden som relevant för studien. En fråga 

vi kan ställa är huruvida informanterna besvarat frågorna utifrån sin egen uppfattning eller 

utifrån hur de tror att vi vill att de ska besvara frågorna.  

 

Vi upplever även att användningen av Kvale och Brinkmans (2009) arbetsprocess med sju 

stadier för en intervjuundersökning har gett oss en bra struktur i arbetet som medfört att vi 

tagit hänsyn till alla aspekter i varje process under arbetets gång.  

3 Resultat  
Resultatet av studien kommer att presenteras utifrån tre tematiseringar som utgår från studiens 

frågeställningar. Lärarnas bakgrund och inställning till ämnet, lärarnas förutsättningar för att 

bedriva undervisningen i ämnet samt lärarnas syn på Lgr 11. 

 

3.1 Lärarnas inställning till ämnet. 

Samtliga lärare som deltagit i studien är utbildade och behöriga lärare i idrott och hälsa. De 

har alla genomgått sin lärarutbildning vid Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm. 

Lärarna slutförde sina utbildningar och tog ut sin examen mellan åren 1994 och 2010. 

Längden på lärarutbildningen varierar mellan 3 till 4,5 år. 

 

Tabell 1 – Lärarnas bakgrund 
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	   Lärare	  A	   Lärare	  B	   Lärare	  C	   Lärare	  D	   Lärare	  E	   Lärare	  F	  

Kön	   Man Kvinna Man Kvinna Kvinna Man 

Examensår	  	   2010 2002 2000 1994 2010 1998 

Utbildningslängd	   4,5 3,5 4 3 4,5 3 

 

Vid frågan om deras egen bakgrund i ämnet idrott och hälsa svarar samtliga lärare att de varit 

idrottsligt aktiva på sin fritid, främst i föreningsidrott under uppväxten men även i 

motionsidrott. Samtliga lärare har varit aktiva inom olika lagidrotter, fem av lärarna (Lärare 

A, B, C, E och F) under uppväxten och den sjätte (D) har själv utfört individuella idrotter men 

är numera aktiv som ledare inom en stor lagidrott. Alla lärare utför regelbundet fysiska 

aktiviteter, men till största del individuellt på motionsnivå.  

 

Intervjuerna visar att lärarnas syn på ämnet innan de påbörjade sin utbildning till lärare varit 

positiv. De har alla erhållit positiva upplevelser från ämnet under sin egen skolgång och har 

upplevt att det var ett roligt ämne i skolan som de trivts väldigt bra med. Lärare A anser att 

han inte fick någon helhetssyn av ämnet idrott och hälsa utifrån sin egen skolgång, men att 

hans syn förändrats i och med kunskaperna som han erhöll under sin lärarutbildning.  

  

Min syn på ämnet… ehhm… Jag gillade verkligen ämnet men kände att det 

saknades någonting. Ehh, det här med idrott och hälsa (betoning på hälsa). Det 

saknades en aspekt utav det. Och allt jag hade hört om det från kompisar och 

föräldrar var att det här med hälsa, vad var det för något? Och jag kände att när 

jag väl började läsa lite mer om det när jag kom in på GIH och fick veta lite mer 

om hälsa att, att då började jag inse vad det var som saknades, vilken dimension 

det var. Det här djupet. Och från att bara vara idrottsbiten så började jag få den 

här djupare förståelsen, vilken roll idrotten kan spela och framförallt vilken roll 

den bör spela, i samhället. Att inte bara vara underhållning utan också kunna 

bidra med något utöver, ehh ja, utöver den rollen (Lärare A). 

 

Lärare E berättar också om en förändring av synen på ämnet under sin utbildning. En 

förändring från en traditionell syn där olika idrotter stod i fokus till en kunskapssyn som 

omfattar en helhet av idrott och hälsa. Hon upplever sin förändrade syn som väldigt positiv 

och att den lett till att hennes intresse för ämnet ökad ännu mer.  Lärare C och D uttrycker att 
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synen på ämnet har förändrats under slutet av 2000-talet till att präglas mer av synen på ämnet 

som ett kunskapsämne. 

 

3.1.1 Mål med undervisningen 

 

Gemensamt för lärarna är att målet med ämnet präglas av en helhetssyn där både fysisk 

aktivitet och hälsa ges utrymme. Det livslånga intresset för fysisk aktivitet eller kunskap kring 

hälsa sätter flera lärare i fokus. På frågan om vad lärarna har för övergripande mål med sin 

undervisning har de svarat så här: 

 

Jag försöker, försöker få eleverna att förstå att när man har idrott så ska man inte 

bara springa runt och leka i 45 minuter utan att det handlar om de ska lära sig 

förstå sin egen kropp och varför det är viktigt att röra på sig. Och även att när 

man blir vuxen att man inte ska sluta röra på sig och av vilken anledning. Och 

allra viktigaste hur de kan må bra. Om idrott gör att de mår bra så är ju det ett 

sätt, är det någonting annat som kanske inte är specifikt idrott ja men då kanske 

det är ett annat sätt (Lärare A). 

 

Jag tycker att det handlar om att förbereda de för en aktiv livsstil. Att de ska ha 

vad som krävs för att leva ett hälsosamt liv. Så det handlar ju mycket om att ge 

de kunskaper kring kroppen och så (Lärare B). 

 

Att skapa rörelseglädje, att eleverna ska tycka att det är roligt att röra sig och 

vilja göra det… Förhoppningsvis. Och att de ska känna att de får med sig 

kunskaper och verktyg och så från undervisningen som de har nytta av i livet. 

Det kan vara alltifrån hur och vad man ska äta och varför man ska röra på sig 

och till hur det känns att bli fysiskt trött, eller ja… att de ska känna att de har 

nytta av det (Lärare E). 

 

Målet med min undervisning är att ge eleverna verktyg att själva kunna vara 

aktiva fysiskt, och att de ska ha kunskaper för att själv kunna dra igång en 

aktivitet för skojs skull eller veta hur de kan påverka sin hälsa (Lärare F). 
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En lärare uttrycker en syn på målet med undervisningen i idrott och hälsa som skiljer 

sig från övriga lärare.  

 

Det existerar typ inte att någon föreningsaktivitet här, så idrotten blir lite av en 

ersättning för det. Jag är utbildad men jag tycker att man ska ha mycket bollspel. 

Åtminstone här. Det blir liksom istället för föreningsidrotten. Den enda 

organiserade fysiska aktiviteten (Lärare D). 

 

De flesta lärare talar om målet med sin undervisning som att förmedla kunskaper som eleven 

ska ha nytta av i ett långt perspektiv medan lärare D nämner att hennes mål med 

undervisningen hänger ihop med att erbjuda eleverna något som de annars inte har tillgång 

till. 

 

Lärarnas syn på ämnet idag präglas av att man ser ämnet som ett kunskapsämne. Denna syn 

skapades under lärarnas utbildning för lärare A och E. De övriga lärarna som arbetat längre 

upplever att kunskapssynen på ämnet har förstärkts med åren. Samtliga lärare anger även att 

om de skulle välja yrke idag skulle göra samma val som de gjort, att bli idrottslärare. 

 

3.2 Lärarnas förutsättningar att bedriva undervisning i ämnet. 

För att etablera de intervjuade lärarnas praktiska förutsättningar för att undervisa i ämnet så 

har vi valt att studera geografiska och materiella förutsättningar samt elevunderlag och 

organisatoriska förutsättningar.    

3.2.1 Geografiska och materiella förutsättningar  

Samtliga skolor som deltagit i studien är belägna i storstockholmsområdet. Ingen skola 

kategoriseras som en innerstadsskola, utan är snarare belägna i närförorter och förorter till 

Stockholm. De intervjuade lärarna anger att skolorna framförallt är omgivna av bebyggelse 

men att det finns mindre skogspartier att nyttja i sin undervisning. Tillgången till övriga 

faciliteter att utnyttja i skolans absoluta närområde är annars begränsad. För en mer 

överskådlig genomgång av de olika skolornas närmiljö, se tabell 2.  

 

Tabell 2 – Närmiljö & geografiskt läge 
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	   Lärare	  A	   Lärare	  B	   Lärare	  C	   Lärare	  D	   Lärare	  E	   Lärare	  F	  

Närmiljö	   Mindre 

skogsparti 

Skolgård 

Grusplan 

Skogsdunge 

Skolgård 

Skolgård 

Tre grusplaner 

Mindre 

skogsparti 

Gräs- och 

asfaltsytor 

Skolgård 

Konstgräsplan 

Mindre 

skogsparti 

Asfaltsytor 

Skolgård 

Två grusplaner 

Mindre 

skogsparti 

Skolgård 

Konstgräsplan 

Mindre 

skogsparti 

Lekparker 

Geografiskt	  
läge	  	  

Sydvästra 

Stockholm. 

förort 

Nordvästra 

Stockholm, 

förort 

Söder om 

Stockholm, 

närförort 

Söder om 

Stockholm, 

förort 

Norr om 

Stockholm, 

närförort 

Söder om 

Stockholm, 

närförort 

 

 

Vid frågor gällande hur tillgången till material att använda i undervisningen ser ut så anger de 

intervjuade lärarna att de har det de behöver. Lärare E utmärker sig i svaren genom att en 

tidigare rektor har varit oerhört tillmötesgående vad gäller investering i nytt material. Vilket 

gjort att lärare E anser att hon har mycket nytt material en idrottshall utrustad med klättervägg 

och nya redskap. Lärare F säger även han att han anser sig ha tillräckligt med utrustning. Men 

han säger även: 

 

Jag skulle verkligen behöva ha mer grejer för friluftsliv, eller, alltså… Eleverna 

här har väldigt dåliga förkunskaper i det och jag har inte så mycket grejer som 

skulle behövas för att väga upp att eleverna inte några egna grejer som passar för 

just friluftsliv… 

 

Övriga lärare anser att de har det som behövs. Utrustningsnivån skiljer sig dock mellan 

skolorna. Vissa har tillgång till full klassuppsättning av olika material (exempelvis Skola A) 

medan andra har tillgång till visst material att låna ut men inga fulla klassuppsättningar av 

exempelvis skridskor (Skola B). Oavsett dessa skillnader så är lärarna nöjda och upplever att 

de kan bedriva den undervisning de vill. Samtliga lärare uttrycker dock saker som de skulle 

vilja investera i såsom till exempel uppfräschning av befintligt material och material till 

friluftsliv 

 

Vad gäller tillgången till andra faciliteter än de som finns i skolans omedelbara närmiljö så 

skiljer sig förutsättningarna. Samtliga lärare anger att det finns arenor för exempelvis friidrott, 

skridskoåkning och simning i området men möjligheterna att utnyttja dessa är varierande. 

Lärare C och D ser stora svårigheter i att boka och få tillgång till lokaler för exempelvis 

simning. Dessa lärare har svårt att få tag i lediga tider. För att få tillgång till faciliteterna 

måste bokningen ske väldigt långt i förväg. Det är även ett problem med kostnaden för 
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bokning av dessa lokaler. Lärare F anger att det är en svårighet att ta sig till och från 

exempelvis simhallen. Skola F är liten och tillgången på personal som kan hjälpa till är liten.  

 

För att få en översikt över vilka ekonomiska förutsättningar lärarna har för att bedriva 

undervisning har vi valt att ställa frågor kring vilken typ av investeringar som görs och vilka 

ekonomiska möjligheter de intervjuade lärarna har på sin skola. Som tidigare nämnts så har 

lärare E under det senaste året fått igenom många investeringar till idrottsundervisningen. 

Både avseende större investeringar såsom ny klättervägg och nya satsbrädor och material av 

mer förbrukningskaraktär. Övriga lärare anser att man ekonomiskt har möjlighet att göra de 

allra nödvändigaste investeringarna, då framförallt förbrukningsmaterial. Lärare C tillägger 

att han, då han har många kollegor, har lättare att få igenom inköp av nytt material. Detta då 

det är fler lärare på skolan som kan utnyttja dessa. Skola B kommer inom kort att få tillgång 

till en helt nyrenoverad idrottshall, kostnaden för detta är inte någonting som påverkar skolan. 

Lärare F uppger att han har stora svårigheter att få ekonomiska resurser för att investera i 

nödvändigt material.  

3.2.2 Organisatoriska förutsättningar 

Samtliga intervjuade lärare anser sig ha sin skollednings stöd för den undervisning de 

bedriver. Dock så anger flera av lärarna (Lärare A, B, E och F) att skolledningen inte är aktiva 

i sitt stöd. Lärarna säger att rektorer och övrig ledning visar ett tyst och outtalat stöd. 

Skolledningen är inte synlig på lärarnas lektioner och ställer inga specifika krav på hur 

undervisningen ska bedrivas utan lämnar det i lärarnas händer. Lärare A uttrycker det så här: 

 
De krav som jag känner att de ställer är väl att eleverna ska få godkänt. Utöver det så har 

de väl inte sagt så mycket om hur ämnet bedrivs. Inga besök från ledningen eller 

ingenting, inga närmare frågor kring vad vi gör eller hur vi gör det eller så. 

 
Lärare C och D anser sig istället ha ett mer aktivt stöd från skolledningen. Rektorer och övrig 

ledning visar på dessa skolor ett tydligt intresse för idrottsundervisningen och dess innebörd 

för skolan. 

 

Tabell 3 – Organisatoriska förutsättningar 

 

	   Lärare	  A	   Lärare	  B	   Lärare	  C	   Lärare	  D	   Lärare	  E	   Lärare	  F	  

Antal	  elever	  
/grupp	  	  

> 30 elever 20-30 elever 25-30 elever 25-30 elever 
En grupp 43 elever 

25-30 elever 15-25 elever 
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Antal	  lektioner	  
(i	  snitt	  per	  klass)	  

2 2-3 
(Lektion 1/lektion 2) 

2 2 2 2 

Lektionstid	  (min)	  
	  

45 60/120 
(Lektion 1/lektion 2) 

40/60 
(Lektion 1/lektion 2) 

80/100 
(Lektion 1/lektion 2) 

40/50 
(Lektion 1/lektion 2) 

40 

Idrottslärarkollegor	  
	  

3 3 5 0 1 0 

 

Lärarnas förutsättningar skiljer sig gällande hur lång tid per vecka som lärarna har tillgång till 

sina elever. Undervisningstiden i idrott och hälsa varierar mellan 90 och 240 minuter per 

vecka och klass fördelat på 2-3 lektionstillfällen. Storleken på grupperna är ofta upp emot 30 

elever. På Skola D finns en undervisningsgrupp med 43 elever och Skola F har en 

undervisningsgrupp med endast 15 elever.  

 

Lärare D upplever att gruppstorleken begränsar hennes förutsättningar att bedriva vissa 

aktiviteter. Hon anpassar undervisningen utifrån gruppen genom att välja aktiviteter som 

möjliggör att alla elever kan vara aktiva. Aktiviteterna individanpassas genom att fokusera på 

individuell teknik och genom att erbjuda eleverna olika val till övningar som baserar på spel 

respektive lek.  

 

Lärare F ser stora möjligheter att bedriva individanpassad undervisning eftersom hans grupper 

är relativt små. Han anser att det går att tillgodose de flesta elevers individuella 

förutsättningar och att de då kan ges utrymme i salen för att ta ut rörelser, något som inte är 

möjligt när elevgrupperna nästan är dubbelt så stora.  

 

Samtliga lärare tycker att diskussioner kring ämnet med andra lärare i idrott och hälsa är 

viktigt. De lärare som har kollegor inom ämnet på skolan ser stora fördelar då diskussioner 

kring ämnet och dess innehåll kan genomföras på arbetsplatsen (Lärare A, B och C). De lärare 

som inte har några kollegor i ämnet idrott och hälsa på sin skola saknar någon att diskutera 

ämnet med och försöker istället lösa det genom egna kontakter utanför skolan. Lärare D 

diskuterar sitt ämne med lärare i idrott och hälsa på andra skolor, både via nätverksträffar och 

på eget initiativ. Även lärare D och F för diskussioner kring styrdokument, 

undervisningsinnehåll och bedömning med lärare som de känner privat.  

 

Vissa av de intervjuade lärarna uttrycker även en problematik kring lektionernas längd 

(Lärare A och F). De uttrycker att mycket av deras lektionstid går åt till uppstart och 

avslutning av lektionerna och att den effektiva lektionstiden därför blir liten. Lärare A 

uttrycker det så här: 
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Och med 45 minuters lektioner så kan det bli ont om tid att få igenom det mesta av det 

man vill och eleverna är vana vid att det ska vara lek på lektionerna så att börja prata med 

dem och försöka diskutera, föra konversationer, det gör att mycket av lektionstiden går åt 

till dumma frågor om när vi ska börja leka. Så att, än så länge är det här nytt för dem och 

då går mycket tid till att få in det (Lärare A). 

 

3.2.3 Elevunderlag  

Bland de sex lärare vi har intervjuat så har vi identifierat tre olika typer av elevunderlag 

avseende elevunderlagets socioekonomiska status på de skolor som lärarna arbetar. Dessa är 

låg, blandad och hög. Av de intervjuade lärarna så är fördelningen på dessa grupperingar två 

per kategori av elevunderlag.  

 

Lärare D och F är verksamma på skolor med elever med stor kulturell mångfald. I skola D har 

alla elever invandrarbakgrund och i skola F återfinns några elever med svensk bakgrund. 

Många föräldrar till eleverna på skolan har en låg utbildningsnivå och låg socioekonomisk 

status. Lärare D beskriver det som att många av hennes elever tillhör …Socioekonomisk 

status, ganska misär. Socialgrupp 3 väldigt vanligt.  

 

Lärare B och A har ett elevunderlag med blandad socioekonomisk status. Den övervägande 

delen härstammar från lite högre socioekonomiska områden, radhus/villaområden av 

medelklasskaraktär, men lägre socioekonomisk status är också förekommande på skolan. 

Eleverna har både svensk och utländskbakgrund. Lärare B beskriver det som:  

 

Överlag är det radhusungar, men det är ganska uppblandat ändå med barn från 

andra områden. Men mest är det relativt välbärgade ungar med välutbildade, 

framgångsrika föräldrar. Mycket egenföretagare härikring.  

 

Lärare C och E är verksamma i områden med övergripande hög socioekonomisk status. 

Eleverna kommer från överlag välbärgade områden och majoriteten av föräldrarna är 

högutbildade.  
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3.2.4 Elevernas inställning till ämnet  

Samtliga intervjuade lärare anser att deras elever överlag är positivt inställda till ämnet. De 

anger att de flesta elever tycker att ämnet är roligt och är aktiva under lektionerna. Lärare B 

uttrycker det på följande sätt: 

 

De elever jag har går ju en idrottsprofil och verkligen brinner för ämnet, det 

finns verkligen ett starkt intresse för idrott. Sen överlag på skolan är det väl 

kanske lite blandat, men de flesta gillar ämnet medan vissa inte alls vill hålla på 

(Lärare B).  

 

Lärare A uttrycker även en viss svårighet kring elevernas syn på ämnet. Eleverna är positiva 

till ämnet och tycker att det är roligt att vara aktiv men de har en syn på ämnet som inte 

överensstämmer med hur lärare A vill bedriva sin undervisning och hur han har tolkat 

kursplanen. Han anger att hans elever, och även övriga i lärarkollegiet, har en viss syn på 

ämnet som inte överensstämmer till fullo med hans mål med undervisningen. Han nämner att 

eleverna inte är vana vid att diskutera hälsa och säger att: 

 

…mitt intryck är att de tror att det är lek, att det är någon sorts rastaktivitet. Det 

är också det intrycket jag får från de andra lärarna. Att, alltså det är intrycket de 

övriga lärarna ger till sina elever och då pratar jag främst om de yngre 

årskurserna.   

 

Lärare F uttrycker en liknande problematik på sin skola. Han anger att han får spendera 

mycket tid att förklara för eleverna att undervisningen i idrott och hälsa handlar om mer än att 

enbart spela fotboll. 

3.3 Implementering av Lgr 11 

I detta avsnitt kommer lärarnas syn på och tolkning av Lgr 11 presenteras samt hur 

implementeringen på skolorna gått till och hur arbetet med den nya kursplanen kommit igång.  

 

3.3.1 Syn på och tolkning av Lgr 11 

I intervjuerna uttrycker lärarna att man ser Lgr 11 som ett tydligare styrdokument för 

undervisningen än sin föregångare Lpo 94. Åsikterna går isär vad gäller innehållets 
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förändring. Flera lärare uttrycker att friluftslivet har fått en mer framträdande roll (lärare A, B, 

C, D) medan andra uttrycker att den till innehållet är oförändrad (Lärare E och F). Några av 

lärarna anser även att hälsoaspekten fått större utrymme (Lärare D, C och F) Det samtliga 

intervjuade lärare är överens om är att Lgr 11 är tydligare och konkretare än sin föregångare. 

Trots åsikten om ökad tydlighet så anser flera av lärarna att den enskilde läraren fortfarande 

har stora möjligheter att göra egna tolkningar för att få dokumentet att pass lokala 

förhållanden. Lärare E formulerar det så här: 

 

Jag tycker att den är bra, jag tycker att är tydligare än Lpo 94 (…) Den är tydlig, 

eller tydligare, men den ger ju fortfarande väldigt mycket utrymme för att 

anpassa efter sina förutsättningar på skolan.  

 

Lärare D tycker att innehållet i den nya kursplanen för idrott och hälsa har förändrats till det 

bättre. Tidigare låg fokus mycket på ledaregenskaper för att leda andra, men nu handlar det 

om fysiska träningsprinciper och att få utveckla sig själv (Lärare D). Lärare B uttrycker 

däremot att hon i kursplanen saknar formuleringar kring sociala färdigheter och 

ledaregenskaper. Hon anser dock att det går att finna stöd i kursplanen för att bedriva den 

formen av undervisning ändå. Lärare C tycker att det är bra att kursplanen fortfarande ger en 

del utrymme för egna tolkningar och anpassningar av det centrala innehållet. Han syftar 

främst på möjligheten att lägga till delar i det centrala innehållet för att anpassa till de lokala 

förutsättningarna.  

 

Lärarna uttrycker en positiv inställning till den nya kursplanen. De uttrycker att de ser en stor 

potential i dokumentet och upplever en ökad tydlighet i läroplanens struktur som uppskattas. 

Lärare B uttrycker även att det centrala innehållet och kunskapskraven är relevanta och 

möjliga att arbeta mot. Lärare D uttrycker att stoffet i det centrala innehållet verkar roligt att 

arbeta med.  

 

Flera av lärarna upplever en problematik kring tolkningen av kunskapskravens värdeord. 

Lärare C och D uttrycker en oro för att begreppen kommer att tolkas på väldigt olika sätt av 

olika lärare.   

 

Jag har svårt med begreppen, med det här till viss del, anpassa till viss del... 

okej… vad är till viss del? Relativt väl… vad är relativt väl? Vad är väl? Det här 
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får vi nog sätta oss ned och diskutera. Vad menar jag som idrottslärare med 

relativt väl och vad menar du som relativt väl? Har vi samsyn, är samsynade 

eller har vi olika syn? (Lärare D). 

 

Lärare A och lärare C saknar bedömningsexempel för att känna sig säkra på bedömningen av 

kunskapskraven. Lärare A arbetar för att få fram det lokalt på skolan, lärare C efterlyser 

bedömningsexempel från central nivå.  

 

Ja, det är väl bra med någon form av måttstock men vissa grejer är väldigt svåra 

att säga. Vad är en djupare reflektion och vad är en ytligare reflektion? Det kan 

vara svårt att avgöra när man pratar med en elev som går i årskurs 8. Och vissa 

saker kan vara ganska svåra att förmedla till eleverna, vad är det vi tittar på och 

bedömer? Allra helst skulle man ha exempel där man visar upp okej, hur ser en 

godkänd volt ut eller en kullerbytta och sen har vi hälsouppgift okej, vad är en 

godkänd uppsats där du reflekterar kring din hälsa? Men det är inget vi har i 

nuläget men det är någonting vi jobbar på. Om man bara kan få fram något 

material utifrån de här kraven som vi har diskuterat fram till, vad det är vi ska ta 

reda på, vad det vi tillsammans ska bedöma, sen få fram det till eleverna så de 

har en chans att få fram det och sen få fram det till kommande elever (Lärare A).  

 

Lärarna ser med tillförsikt an på arbetet med Lgr 11. Men man uttrycker även i viss mån en 

oro för de hinder som står i vägen. Lärare A uttrycker det så här: 

 

…på papper ser det bra ut men det ska genomföras i praktiken också. Om man 

får tid och möjlighet så tror jag att det kan bli riktigt bra men det är alltid de 

praktiska möjligheterna som styr.  

 

3.3.2 Implementeringsarbetet  

Upplevelsen kring huruvida implementeringsarbetet varit tillräckligt på skolorna eller ej 

skiljer sig åt mellan lärarna. Lärare C är nöjd med den tid som avsatts på skolan och anser att 

skolverkets material som funnits tillgängligt på skolverkets hemsida gett honom tillräckligt 

med kunskap för att börja arbeta med Lgr 11. Två nätverksträffar, två heldagar med 

föreläsningar och egen planering under vårterminen samt tre dagar planering i början av 

höstterminen och idrottslärarkonferenser var tredje vecka.  
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Lärare B har haft en betydande roll för implementeringen på sin skola. Hon har varit så kallad 

nyckelperson vilket inneburit att hon haft i uppdrag att utbilda och informera sina kollegor på 

skolan om Lgr 11. Hon anser att man på skolan har haft fullgoda möjligheter att implementera 

kursplanen men önskar ändå att mer tid för diskussion hade varit tillgängligt.  

 

Lärare A har däremot upplevt att implementeringsarbetet har varit undermåligt på sin skola. 

Han säger så här om implementeringen på sin skola: 

 

Man kan säga att de inte har fått så mycket tid till det på vårterminen utan de har 

fått börja nu på höstterminen. Vi idrottslärare har fått två timmar till att sitta och 

diskutera hur vi ska genomföra och förändra. Så att, det är en process än så 

länge. Det är långt ifrån klart och det är långt ifrån klart vad det är vi ska göra. 

 

Lärare D har fått möjlighet att planera upp sin undervisning efter Lgr 11 under några dagar på 

vårterminen och tre heldagar som är inplanerade på novemberlovet. Kommunen har även 

erbjudit nätverksträffar. Något som lärare D har ansett vara väldigt nyttigt då hon inte har 

några ämneskollegor på sin skola.  

 

Implementeringsarbetet på skola E har till stor del genomförts ämnesövergripande med alla 

lärare på skolan. Mycket gemensam tid avsattes under våren och fokus låg då på den allmänna 

delen i läroplanen. I maj genomfördes nätverksträffar där alla lärare i idrott och hälsa i 

kommunen träffades för att diskutera kursplanen. De utgick från diskussionsunderlaget som 

tagits fram från skolverket. Även lärare E har haft möjlighet till nätverksträffar inom 

kommunen, vilket hon har uppskattat då hon inte har några kollegor som jobbar mot samma 

åldrar som henne på sin skola. 

 

Lärarnas bild av implementeringsarbetet skiljer sig. Vissa lärare uttrycker att man fått väldigt 

lite tid för att anpassa sin undervisning medan andra har haft tillgång till både tid och 

material. Gemensamt för lärarna är att man fortfarande anser sig ha arbete kvar att göra i 

implementeringen. Vissa uttrycker att man behöver tid för att diskutera ihop sig med sina 

kollegor och andra anser att man behöver prova sig fram (Lärare A, lärare D och lärare E).  
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Även fast en del av lärarna verkar ha fått tillräckligt med tid och kunskap för att börja arbeta 

med Lgr 11 direkt från höstterminens start finns en efterfrågan om mer tid:  

 

Ja men jag skulle behöva ännu mer tid. Det är svårt att sätta upp allt, men jag 

känner att jag hunnit med det jag måste (Lärare D). 

 

Samtliga lärare har börjat arbeta utifrån Lgr 11 mer eller mindre. Undervisningen planeras 

redan utifrån de nya styrdokumenten och kopplas till kunskapskraven, men arbetet är 

fortfarande endast i sin uppstartsfas. Utifrån lärarnas svar så kan man se att de har kommit 

olika långt med sitt arbete. Skillnaderna mellan hur implementeringsarbetet har sett ut på 

respektive skola är stora, vilket har bidragit till att lärarna är i olika stadier av den nya 

kursplanens implementering. Lärarna är överens om att mycket av arbetet nu handlar om att 

testa sig fram och att justera efter att man har provat nya arbetssätt, bedömningsmodeller och 

liknande. Lärare F framhäver vikten av att reflektera och utvärdera allting som lärarna gör nu 

i början för att utveckla arbetet.  

 

Det tar lång tid innan man hittar sitt sätt att jobba efter nya direktiv. Eleverna 

kommer nog inte märka de så mycket... Kanske genom att det ställs högre krav 

på att de ska diskutera och att det kanske behöver fås in lite teori då och då. Men 

det gäller ju att få ihop momenten så att de faktiskt ger eleverna möjlighet att 

lära sig rätt kunskap som finns med i Lgr 11 och att jag som lärare kan hitta ett 

sätt att bedöma dom. Så de handlar väl om att prova ett sätt under hela de här 

året, se vad  som gått bra och mindre bra och sedan göra om och förbättra till 

nästa gång samma moment ska göras (Lärare F). 

 

Arbetssätten som lärarna använder för att konkretisera och tydliggöra den nya kursplanen ser 

olika ut. Fem av lärarna (Lärare A, B, C, D och F) har börjat arbeta med lokala pedagogiska 

planeringar (LPP). Flera av lärarna ger uttryck för en osäkerhet kring arbetet med så kallade 

LPP (Lärare A, C och F), medan andra anser att det inte är någon problematik kring det hela 

(Lärare B och D). De lärare som känner sig säkra i det här arbetet är de som även har angett 

att de har fått tydliga direktiv från skolan angående planens utformning och användande. De 

som uttrycker osäkerhet har inte fått några sådana direktiv och de känner sig osäkra på 

utformningen av LPP:n, innehållet och arbetet med den. De vet inte vem den ska riktas mot, 

om den endast är till för läraren själv eller om den ska nå ut till föräldrar och elever.  
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Trots osäkerheten har fem av sex lärarna ändå inlett arbetet med LPP. Lärare A har varit med 

och utformat en övergripande LPP som …vi är inte helt nöjda med den. Och vi önskar att vi 

hade mer tid att arbeta med den. Lärare A:s LPP är väldigt övergripande och innehåller vad 

som ska genomföras och på vilket sätt det ska göras utifrån tre huvudmoment, rörelse, hälsa 

och livsstil samt friluftsliv och utevistelse.  

 

Lärare F har också valt att använda sig av tre stycken övergripande LPP som anger innehållet, 

arbetssätten och kortfattat kring bedömningen. Han förklarar att inte lagt ner så mycket arbete 

kring det eftersom han är osäker på hur han ska använda den. Han saknar också möjlighet att 

diskutera sin tolkning med ämneskollegor då han är ensam lärare i idrott och hälsa på sin 

skola.  

 

Lärare C och lärare D har arbetat fram LPP som är betydligt mer detaljerade. De har angett att 

de utformat en LPP för varje delmoment som genomförts sedan terminsstarten och de 

moment som nu ska inledas. Dessa LPP innehåller syftet med momentet, utplockat centralt 

innehåll, de kunskapskrav som ska uppnås, konkretisering av kunskapskraven samt 

arbetsform och hur bedömningen ska ske. Lärare C har även arbetat fram bedömningsmatriser 

för momenten, något som de andra lärarna inte gjort i dagsläget. Trots att lärare C har kommit 

långt med sitt arbete kring LPP uttrycker han stor osäkerhet kring sitt arbete.  

 

Jag känner mig väldigt osäker kring hur de ska skrivas. Vilka delar de ska innehålla 

och hur de ska vara utformade. Vi har fått order från skolan att vi ska jobba med LPP 

men inte fått något direkt om hur de ska skrivas eller vilka de ska vara till för. Jag har 

försökt att göra bedömningsmatriser för att jobba med formativ bedömning, men att 

använda dem är svårt. Nu har vi avslutat orienteringsmomentet och det är ohållbart 

att pricka in alla elever utifrån matrisen, den tiden finns inte. Det är också svårt när 

de gör grupparbeten att veta hur jag ska bedöma dem individuellt. Det är en stor 

utmaning det här (Lärare C). 

 

Lärare E upplever inte att hon fått tillräckligt med information angående arbetet med LPP och 

har därför valt att skjuta upp detta arbete tills vidare. Hon förklarar att det råder en stor 

osäkerhet kring detta bland alla lärare på skolan och hos skolledningen och att det är 

anledningen till att arbetet inte kommit igång alls. Lärare E informerar sina elever innan varje 
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lektion om syfte, centralt innehåll och målsättning med momenten som genomförs utifrån 

kunskapskraven. Lärare C svarade, på frågan om han kände att han var redo att börja arbeta 

utefter Lgr 11, på följande sätt: 

 

Allting går att genomföra enligt Lgr 11, även om man inte har alla förutsättningar 

som man vill går det att nå målen på andra sätt.  
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3.4 Sammanfattning av resultat. 

För att tydliggöra resultatet utifrån våra frågeställningar kommer vi kortfattat att sammanfatta 

resultatet utifrån våra frågeställningar.  

3.4.1 Hur är lärarnas syn på ämnet idrott och hälsa?  

Alla lärare i idrott och hälsa som deltagit i studien är behöriga lärare som fått sin utbildning 

vid Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Samtliga lärare har en idrottsligt aktiv 

bakgrund. Lärarna delar synen på ämnet idrott och hälsa som ett kunskapsämne. Målet med 

undervisningen präglas av den synen. Lärarna anger att de med sin undervisning vill förmedla 

kunskaper inom fysisk aktivitet och hälsa som eleverna ska ha nytta av i ett livslångt 

perspektiv. Dock så påverkas möjligheten att arbeta mot dessa mål i stor utsträckning av 

elevunderlagets behov och förutsättningar.  

 

3.4.2 Hur ser lärarna på sina praktiska förutsättningar för att bedriva sin 
undervisning i ämnet idrott och hälsa? 

Lärarna i studien upplever att de har tillräckliga materiella och organisatoriska förutsättningar 

för att bedriva undervisning i idrott och hälsa utifrån Lgr 11. Alla lärare anger dock faktorer 

som begränsar deras undervisning på olika sätt.  

 

Faktorer som lärarna har tagit upp under intervjuerna som begränsar undervisningen är:  

- Kort lektionstid gör det svårt att hinna genomföra alla moment (lärare A, E och F). 

- Material för exempelvis friluftslivsundervisning saknas i några fall (lärare F) 

- Svårighet med att boka och förflytta sig till externa anläggningar för exempelvis 

simning (lärare A, C, D och F). 

- Stora grupper leder till svårighet att individanpassa undervisningen (lärare A, C och 

D). 

- Ekonomi begränsar möjlighet till investering av material och möjlighet att hyra in sig i 

externa anläggningar (lärare A, B, C, D, E och F). 

- Skolledning, övriga lärares och elevers syn stämmer inte överens med läraren i idrott 

och hälsas syn. (Lärare A och F). 

 

Resultatet visar tydligt att alla lärare anpassar sin undervisning utifrån de förutsättningar som 

finns på skolorna.  
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3.4.3 Hur upplever lärarna implementeringsarbetet kring lgr 11 i ämnet 
idrott och hälsa? 

Lärarna är överens om att Lgr 11 är mer konkret och tydlig än den tidigare läroplanen Lpo 94. 

De är positivt inställda till förändringen och de flesta är nöjda med implementeringsarbetet 

som skett på sin skola (lärare B, C, D, E och F). En lärare uttrycker missnöje kring 

implementeringsarbetet då han främst saknar tid till diskussion och arbete med kollegor kring 

Lgr 11 (lärare A). De lärare som saknar ämneskollegor är väldigt positivt inställda till 

nätverksträffar som skett inom kommunen och efterlyser fler sådana (lärare D och F). De 

lärare som har ämneskollegor på skolan anser däremot att diskussionen med dessa kollegor 

har varit mest givande (A, B, C och E). 

 

Det centrala innehållet upplever lärarna som spännande och roligt att arbeta med. 

Kunskapskraven anses dock vara något otydliga och lärarna uttrycker en oro kring att 

tolkningarna kommer skilja sig mycket mellan skolor.  

 

Arbetet kring att tydliggöra bedömning och arbetssätt utifrån Lgr 11 har flera av lärarna valt 

att lösa genom att skapa lokala pedagogiska planeringar (lärare A, B, C, D och F). Dock så 

anser lärarna att det saknas klara och tydliga direktiv kring dessa, något som fått en lärare att 

välja att inte arbeta med LPP (lärare E). Hon förmedlar dock samma kunskap till sin elever 

muntligt som de andra lärarna skrivit i sina LPP.  
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4 Diskussion 
Syftet med den här studien har varit att undersöka lärares förutsättningar för att implementera 

den nya läroplanen Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. För att besvara syftet använde vi oss av 

följande frågeställningar: Hur är lärarnas syn på ämnet idrott och hälsa? Hur ser lärarna på 

sina praktiska förutsättningar att bedriva sin undervisning i ämnet idrott och hälsa? Hur 

upplever lärarna implementeringsarbetet kring lgr 11 i ämnet idrott och hälsa? 

 

Resultatet av studien visar att lärarna anser sig ha tillräckliga förutsättningar för 

implementering av Lgr 11. Vi kommer i detta avsnitt att analysera resultatet med stöd av 

studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning.  

 

4.1 Läroplansteorin och implementeringen av Lgr 11 

I studiens läroplansteoretiska ramverk återfinns tre nivåer som styr urvalet av målsättning 

med och innehåll i undervisningen. Dessa nivåer är formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan (Linde 2006). Utifrån vår studies syfte och 

frågeställning är det transformeringsarenan som undersökts i studien. Läraren är huvudaktör 

på transformeringsarenan där styrdokumentet tolkas och undervisningsinnehåll väljs ut (Linde 

2006). Lärarens påverkan på undervisningen går i vår studie till exempel att utläsa utifrån 

tolkningen av hur undervisningen ska bedrivas utifrån den nya kursplanen. Tidigare forskning 

visar på stora skillnader mellan vad som faktiskt står i styrdokumenten jämfört med den 

praktiska undervisningen som bedrivs (Sandahl 2005; Ekberg 2009). Skillnaderna mellan 

lärarnas uppfattningar blir som störst vid tolkningen av styrdokumenten. En skola i studien 

har valt att inte alls använda sig av färdiga bollspel i sin undervisning, samtidigt som denna 

aktivitet utgör majoriteten av en annan lärares undervisning. Den lärare (D) som anger att hon 

använder sig av mycket färdiga bollspel i sin undervisning förklarar det med att hennes 

elevunderlag önskar det innehållet i undervisningen då de ej har möjlighet att utöva dessa 

moment i organiserad föreningsidrott av olika skäl. Detta har lett till att läraren i fråga (lärare 

D) vill ge sina elever möjlighet att utöva dessa idrotter och får göra det inom ramarna för 

ämnet idrott och hälsa. 

 

Läroplansteorin visar att ämnen med svag klassifikation påverkas mer av läraren som individ 

än ämnen med stark klassifikation. Tidigare forskning visar på att idrottsämnet har en svag 
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avgränsning, klassifikation (Backman 2007; Eriksson 1999; Lundvall & Meckbach 2008). 

Undervisningsinnehållet i idrott och hälsa stämmer inte alltid överens med vad som faktiskt 

står i kursplanen. Lärarna gör skilda tolkningar av styrdokumenten och ämnets innehåll styrs 

ofta av yttre faktorer, exempelvis föreningsidrotten. Elevernas intresse för och lärarens egna 

erfarenheter kring föreningsidrott påverkar ofta utformningen av undervisningen (MTG, 

Backman, Annerstedt). Utifrån studiens resultat är det svårt att avgöra om eller hur 

undervisningsinnehållet präglas av lärarnas egen bakgrund till idrott och hälsa. Alla lärare 

som deltagit i studien är eller har varit föreningsaktiva inom lagidrotter eller individuella 

idrotter. Intervjuerna visar på en gemensam grundsyn på ämnet idrott och hälsa samt vissa 

gemensamma drag kring undervisningens målsättning. Huruvida denna gemensamma syn 

grundas utifrån lärarnas bakgrund går ej att avgöra.  

 

Ett problem som studiens resultat har visat är att tolkningen av den nya kursplanen inte sker 

helt utan problem. Lärarna upplever till exempel kunskapskraven som otydliga och att det 

svårt att avgränsa vad värdeorden i dem betyder i praktiken. En förklaring till detta kan vara 

att styrdokumenten författas på formuleringsnivå, statlig nivå. Tidigare forskning kring 

skolans styrdokument visar att besluten ofta tas av politiker som är verksamma långt ifrån 

skolan. Detta leder till att målen inte alltid på ett enkelt sätt kan omsättas i praktiken. 

Forskningen visar även att besluten på formuleringsnivån ofta tas utifrån kompromisser, 

vilket ofta leder till otydliga och ibland motsägelsefulla formuleringar (Eriksson 1999).  

 

Tidigare forskning visar att lärarna velat ha mer detaljerade direktiv gällande undervisningen i 

idrott och hälsa. Resultatet av vår studie visar att lärarna upplever Lgr 11 som mer tydlig än 

sin föregångare.  Dock efterfrågas fortfarande ännu tydligare konkretiseringar och styrning i 

bedömningen och betygsättningen av elever, till exempel genom bedömningsexempel. Detta 

ställs i kontrast mot lärarnas vilja att behålla sin autonomi. Vårt resultat visar detta då lärarna 

ser positivt på att kursplanen lämnar utrymme för egna tolkningar. Lärarna efterfrågar helt 

enkelt tydlig styrning men med fria händer. Sandahl (2005) menar att läroplanerna även i 

framtiden bör fortsätta att formuleras utan detaljerade anvisningar, för det efterföljs ändå inte i 

den praktiska undervisningen.  

 

Realiseringsarenan är den praktiska undervisningen som bedrivs lokalt på skolorna. Linde 

(2006) beskriver realiseringsarenan som ”förverkligandet av det valda stoffet och vad som 

händer då”. Den tidigare forskningen visar tydligt på att undervisningsinnehållet inte alltid 
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speglar styrdokumenten (Backman 2007; Ekberg 2009; Sandahl 2005). I vår studie så har vi 

funnit flera exempel på lärare som resonerar kring varför de gör annorlunda saker än det som 

står skrivet i kursplanen. Lärare D väljer att undervisa mycket i bollspel, lärare F saknar 

material för att bedriva undervisning i friluftsliv och har ett elevunderlag som saknar 

förutsättningar som till exempel lämplig klädsel och dylikt för friluftsliv. Lärare A upplever 

svårigheter att arbeta med diskussioner kring hälsa då såväl elever som övriga lärare på 

skolans syn på idrottsämnet inte inkluderar den sortens undervisning. 

 

Studiens resultat visar på flera begränsande faktorer för undervisningen. Tillgång till material, 

möjlighet att använda externa anläggningar med flera har lärarna angett är del av deras 

vardag. I den tidigare forskningen så har dessa faktorer även nämnts, bland annat i Backmans 

studie så har just tillgången till material nämnts (Backman 2007). En annan faktor som nämns 

av de intervjuade lärarna i vår studie och som nämns i den tidigare forskningen är tillgången 

till tid. Den korta lektionstiden som är vardag för flera av de intervjuade lärarna begränsar 

möjligheten att utöva tidskrävande moment som till exempel friluftsliv. Lärarna säger dock att 

de är nöjda. En tolkning vi gör av detta är att lärarna anpassar sig till de förutsättningar som 

de har. Lärare D uttrycker det så här: 

 

Ja men jag skulle behöva ännu mer tid. Det är svårt att sätta upp allt, men jag 

känner att jag hunnit med det jag måste (Lärare D). 

 

Lundquist (1992) talar om tre begrepp, förstå-vilja-kunna, som ligger till grund för en lyckad 

implementering. Resultatet av studien visar att viljan finns, men förståelsen och kunskapen 

om det nya inte är helt klar. Lärarna är överlag positiva till den nya läroplanen, lärarna anser 

sig inlästa på innehållet men har till viss del svårt att tolka formuleringarna i till exempel 

kunskapskraven och de har av denna anledning uttryckt en oro för likvärdigheten mellan olika 

skolor. Detta ger enligt läroplansteorin fog för att säga att vad som uppstår som giltig kunskap 

kommer skilja sig beroende på den enskilde lärarens tolkning av styrdokument och praktiska 

förutsättningar. Att lärarna inte når upp till Lundquists tre begrepp indikerar svårigheter i 

implementeringsarbetet. När Lpo 94 implementerades fanns det överhuvudtaget ingen uttalad 

strategi (Tholin 2006) vilket bidrog till att implementeringen inte lyckades fullt ut. Vid 

implementeringen av Lgr 11 har det funnits en tydlig plan från skolverkets sida och mycket 

material har publicerats på bland annat skolverkets hemsida. Utifrån vårt resultat kan vi utläsa 



 44 

att implementeringen av Lgr 11 hittills verkar vara mer lyckosam eftersom alla lärare som 

deltagit i studien anser sig arbeta utifrån den nya läroplanen.  

 

4.2 Lipsky och implementeringen av Lgr 11 

Lipsky (2010) ser på implementering utifrån ett nerifrån- och upp-perspektiv där 

närbyråkraten, i detta fall läraren, sätts i fokus. Lipsky ser detta perspektiv som mest 

intressant då han menar att det är på denna nivå som resultatet av de nya direktiven uppstår. 

Studiens resultat visar att lärarna anser sig ha tillräckliga förutsättningar för att implementera 

Lgr 11. Samtliga lärare är igång och arbetar med Lgr 11, vilket vittnar om en lyckad 

implementering. Analyserar man med hjälp Lipskys kategorier för lyckad implementering så 

kan man konstatera att samtliga lärare inom något område saknar förutsättningar för att göra 

en lyckad implementering.  

 

Otillräckliga resurser 

Lärarna upplever en avsaknad av tid för såväl implementering som praktiskt genomförande. 

De eftersöker mer tid till diskussioner och längre undervisningstid. Stora elevgrupper är en 

annan aspekt som blir ett hinder för individanpassning och utförande av vissa moment. Andra 

resursmässiga hinder som anses begränsa möjligheterna för undervisningen är ekonomi, 

skolledningens och elevernas syn på ämnet samt tillgång andra faciliteter än de som är 

belägna i närområdet.  

 

Efterfrågan på service är högre än tillgången. 

Lärarna har svårt att tillgodose alla elevers behov. De uttrycker även en svårighet kring att 

hinna bedöma alla elever i alla moment. Lärarna uttrycker även en vilja att vidareutveckla sitt 

arbete, man anser att man klarar av de krav som ställs men att man inte är nöjd med den 

undervisning som bedrivs idag, man vill få ut mer.  

 

Verksamhetens mål tvetydiga, vaga eller i konflikt med varandra.  

Kunskapskraven anses vara otydliga och svåra att konkretisera. Ett exempel där direktiven har 

varit vaga eller helt obefintliga är kring arbetet med LPP. Det finns en tydlig osäkerhet kring 

hur arbetet ska ske, och i vissa fall även om det ska ske överhuvudtaget.  
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Målen omätbara. 

Begreppen som till exempel till viss del, relativt väl och väl upplevs svåra att konkretisera och 

bedöma utifrån. Detta leder till en svårighet att bedöma om målen är uppnådda eller ej. Det 

öppnar även upp för skilda tolkningar mellan olika skolor. 

 

Klienterna inte frivilliga. 

Eleverna måste delta i idrottsundervisningen. Även om lärarna anser att eleverna överlag är 

intresserade och positiva till ämnet så finns det även elever som inte vill delta i 

undervisningen. Elevernas syn på ämnet stämmer inte alltid överens med lärarens syn. Detta 

skapar problem då eleverna och läraren inte har samma mål med undervisningen.  

 

Viktigt att notera är att ingen av lärarna som deltagit i studien saknar alla dessa förutsättningar 

för implementeringen, men alla saknar någon av delarna. Utifrån dessa aspekter kan vi se att 

samtliga lärare saknar förutsättningar för att kunna göra en lyckad implementering av Lgr 11. 

 

4.3 Slutsats 

Inom ramen för analys utifrån läroplansteorin har vi funnit att den enskilde läraren spelar stor 

roll för tolkningen och implementeringen av Lgr 11. Lärarna visar med sina svar i intervjuer 

att de gör tolkningar och anpassningar av undervisningens innehåll baserade på sina lokala 

förutsättningar och syn på ämnet.  

 

Lipskys Street level bureaucracy har gett studien en kategorisering av vad som behövs för att 

på ett förtjänstfullt sätt implementera nya styrdokument. Vid analys av den inhämtade datan 

har vi ställt lärarnas svar mot dessa kategorier. Den analysen har visat att samtliga intervjuade 

lärare saknar förutsättningar inom flera kategorier. Det här visar på att implementeringen kan 

bli lidande inom olika områden. 

 

Studiens slutsats är att lärarna i idrott och hälsa saknar förutsättningar för att implementera 

Lgr 11. Lärarna anser sig själva ha tillräckliga förutsättningar, men vid vår analys finner vi att 

så inte är fallet. Vi kan även konstatera att lärarna är igång med implementeringsarbetet och 

själva anser sig kunna genomföra det arbetet. Studien visar även på olikheter i tolkningen och 

genomförandet av implementeringsarbetet.  
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4.4 Förslag till framtida forskning  

Det vore intressant att studera hur undervisningen utifrån Lgr 11 kommer att utvecklas. 

Eftersom denna studie skrivs vi en tidpunkt då ingen riktigt vet hur de nya styrdokumenten 

kommer att visa sig i den praktiska undervisningen kan vi endast studera lärarnas tolkningar 

och intentioner vid uppstarten av arbetet. Det går inte att säga någonting om ifall det är på det 

här sättet som undervisningen kommer att bedrivas om några månader.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  
Syftet med den här studien är att undersöka lärares förutsättningar för att implementera den 

nya läroplanen Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. 

 

För att uppfylla studiens syfte kommer vi använda oss av följande frågeställningar: 

 

-‐ Hur är lärarnas syn på ämnet idrott och hälsa?  

-‐ Hur ser lärarna på sina praktiska förutsättningar att bedriva sin undervisning i ämnet 

idrott och hälsa? 

-‐ Hur upplever lärarna implementeringsarbetet kring lgr 11 i ämnet idrott och hälsa? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Regeringsproposition Lgr 11, Lgr 11, LPP, Erik Backman friluftsliv, Michael Lipsky, Björn 

Sandahl. 

 

Var har du sökt? 

Google. Bibliotekskatalog, 
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Sökningar som gav relevant resultat 

Regeringsproposition Lgr 11 (Google), Erik Backman friluftsliv (Bibliotekskatalog), Michael 

Lipsky (Google), Björn Sandahl (Google). 

 

Kommentarer 

Vi har till största del använt oss av litteraturlistor och källförteckningar i artiklar och 

avhandlingar som vi har funnit via våra första sökningar samt via tips från handledare.  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Introduktion 

 

1. Kan du berätta lite om dina motiv bakom valet av yrke och utbildning? Hur länge har 

du jobbat som lärare i idrott och hälsa? Hur länge har du jobbat på din nuvarande 

skola? Skulle du ha valt samma yrke idag? 

 

Lärarens bakgrund 

 

2. Berätta lite om dig själv och din bakgrund i ämnet Idrott och hälsa. 

3. Var utbildade du dig till idrottslärare? Hur lång var utbildningen? Vilket år 

examinerades du? Berätta lite om utbildningens upplägg, teori/praktik etc. 

4. Hur var din syn på ämnet innan du började din lärarutbildning?  

5. Hur ser du på ämnet idag, vad har du för mål med din undervisning i ämnet? 

 

Den praktiska undervisningen i ämnet. 

 

6. Hur ser din undervisningssituation ut? Hur många lektioner i veckan har du dina 

elever? Hur många, om någon, idrottslärarkollegor har du på skolan? 

7. Berätta lite om den undervisning ni bedriver i ämnet på er skola. (Planering, 

genomförande och utvärdering) 

8. Vilket intryck har du av hur eleverna upplever ämnet? (Roligt/tråkigt, viktigt/oviktigt, 

givande/ointressant). Hur anser du att undervisningen i ämnet ska bedrivas för att 

eleverna ska vara så intresserade och engagerade som möjligt? Anser du att det finns 

några särskilda karaktärsdrag som är gemensamma för elever som är duktiga i ämnet? 

Behöver du justera svårighetsgraden för att anpassa undervisningen till dina elever? 

Är undervisningen i ämnet olika planerad beroende på vilka elever du undervisar? 
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Formuleringar i de styrande dokumenten för ämnet och hur arbetet med Lgr 11 har och 

kommer se ut. 

 

9. Hur ser du på Lgr 11? Anser du dig redo att börja arbeta i enlighet med den nya 

kursplanen i ämnet? Om du skulle jämföra Lpo 94 med Lgr 11, anser du att det är 

stora eller små skillnader? Vad upplever du som svårt/lätt i den nya kursplanen? 

10. Berätta lite om hur implementeringen av de nya styrdokumenten har gått till på din 

skola? (Info, tid, tydlighet i direktiv). Hur har möjligheterna till planering av 

undervisningen sett ut i samband med implementeringen av Lgr 11?  

11. Har ni på er skola utformat någon/några LPP? Hur fortlöpte det arbetet? Skiljer den 

sig från tidigare LPP/lokal kursplan? Vilka var inblandade i arbetet med det 

dokumentet? Vilket arbetssätt använde du/ni? Är det något i era LPP som du tror är 

specifikt för er skola? 

12. Vilka kvaliteter behöver era elever inneha för att kunna anses ha uppnått kraven i Lgr 

11? Hur kommer ni göra för att utvärdera resultatet av undervisningen i Lgr 11? Hur 

kommer ni sätta era gränser för de olika betygsstegen?  

13. Vad anser du om kunskapskraven i ämnet? (Relevans, möjlighet att uppnå). Hur ska 

du göra för att implementera Lgr 11 i ämnet? Om du fick välja, är det något område 

inom Lgr 11 du skulle vilja fortbilda dig i? 

 

Skolan, dess omgivning, fysiska och organisatoriska förutsättningar.  

 

14.  Hur skulle du vilja beskriva skolan och dess förutsättningar för att bedriva 

undervisning i ämnet idrott och hälsa? 

15. Hur skulle du vilja beskriva det elevunderlag du arbetar med på skolan? Vilken socio-

ekonomisk status har skolans upptagningsområde? Är eleverna intresserade av idrott 

och hälsa? Vilken sorts aktiviteter finns att tillgå för unga människor i skolans 

närområde?   

16. Hur är skolan geografiskt sett belägen? Hur ser skolans närområde ut avseende 

stadsmiljö, landsbygd eller dylikt? Vilka miljöer finns i närområdet som kan utnyttjas 

i undervisningen i ämnet? 

17. Vilken sorts utrustning finns för att bedriva undervisning i ämnet? Hur ser budgeten ut 

för ämnet idrott och hälsa på skolan? Vilken sorts utrustning investerar skolan i?  
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18. Är det något i de förutsättningar du har på din skola (geografiskt, elevunderlag, 

material, utrustning etc) som hindrar dig eller möjliggör det sätt som du vill bedriva 

din undervisning? Moment/undervisningsmetoder som går/inte går att genomföra med 

just dina förutsättningar? 

19. Vilka krav ställer skolledningen på undervisningen i idrott och hälsa? Upplever du att 

du har skolledningens stöd i hur du undervisar i ämnet? 

20. Är det något ni har möjligheter/resurser till som kan anses vara unikt för er skola? 

Bedriver ni verksamhet som går utöver så kallat vanlig undervisning? Har ni någon 

särskild profil på er skola/i ämnet idrott och hälsa? 

 

Sammanfattande frågor. 

 

21. Hur ser du på dina möjligheter att påverka din undervisning jämfört med lärare i andra 

ämnen? Hur ser du på den frihet eller brist därav som du upplever med dina ramar? 

22. Skulle du vilja förändra din undervisning på något sätt? I så fall, hur skulle du 

förändra din undervisning och vilka förutsättningar/resurser skulle en sådan förändring 

kräva? 

23. Hur är din personliga inställning till ämnet idrott och hälsa? Till Lgr 11? 

 

 

 

 


