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Abstract 

Aim 

The purpose of this study was to identify different factors that influence the process of lesson 

planning that the teachers themselves are aware of. Also, to analyze if, and to what extent, 

these factors can affect the possibility to offer an equal education for all the students in 

physical education. 

Research questions 

– What kind of influential factors do the teachers themselves perceive to be affecting their 

lesson planning in physical education? 

 

– To what degree do these influential factors affect what kind of content the teachers choose 

to use in their lesson plans?  

 

– How do these influential factors affect students learning as well as their prospect of an equal 

assessment and education? 

 

Method 

A qualitative interview method was used in this study. With a focus on a deeper 

understanding for the factors that affect the process of short- as well as long-term lesson 

planning in the subject of physical education, semi-structured interviews were held with five 

different participants from three different schools. Also, lesson plans for the actual semester 

were collected from the participating teachers as well. 

Results and conclusion 

The study shows that the teachers themselves perceive several factors that influence lesson 

planning and that these factors affect the lesson planning in different ways and to a different 

extent. Thereby, certain circumstances that affect the educational environment and the 

equality of the education in a negative way can be derived from these factors. 

 

 

Keywords; Lesson planning, Influential factors, Didactics 
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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka påverkansfaktorer som idrottslärare själva 

uppfattar vid planeringen av sin undervisning, samt analysera om och i vilken grad dessa i 

förlängningen påverkar möjligheten till en likvärdig utbildning för samtliga elever inom 

ämnet Idrott och hälsa. 

Frågeställningar 

–Vilka påverkansfaktorer uppfattar lärarna att det finns vid innehållsplanering inom ämnet 

Idrott och hälsa? 

 

–I vilken utsträckning inverkar de påverkansfaktorer som lärarna själva uppfattar på deras val 

av moment i undervisningen? 

 

–Vad innebär påverkansfaktorernas inflytande på planeringprocessen för elevernas lärande 

samt möjligheten till en likvärdig utbildning och bedömning? 

Metod 

Studien har en kvalitativ ansats med fokus på en fördjupad förståelse för de påverkansfaktorer 

som lärare uppfattar vid genomförandet av såväl långsiktiga som kortsiktiga 

lektionsplaneringar. För detta ändamål användes semistrukturerade intervjuer som 

undersökningsmetod samtidigt som lärarnas lektionsplaneringar för den aktuella terminen 

samlades in som kompletterande dokument. 

Resultat och slutsats 

Studiens resultat visar på att lärarna själva uppfattar olika faktorer som påverkar deras 

lektionsplanering. Dessa faktorer påverkar lektionsplaneringen på olika sätt samt i varierande 

utsträckning. I förlängningen kan därigenom vissa förutsättningar skapas som inte gynnar 

lärmiljön eller en likvärdig utbildning för samtliga elever. 

 

 

 

Nyckelord; Lektionsplanering, Påverkansfaktorer, Läroplansteori, Ramfaktorteori 
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1. Inledning 

Den 22 april 2010 utförde Skolinspektionen oanmälda besök vid 172 skolor i 64 olika 

kommuner över hela Sverige där syftet var att få en aktuell dagsbild över ämnet Idrott och 

hälsa och hur lärare arbetar med ämnet i relation till den rådande kursplanen. Totalt 

observerades 304 lektioner och observationerna redovisas i rapporten Mycket idrott och lite 

hälsa (Skolinspektionen 2010).  I rapporten går det att utläsa att närmare tre fjärdedelar av 

samtliga lektioner behandlade bollspel och bollekar och Skolinspektionen konstaterar att det 

är en anmärkningsvärt hög grad av bollspel i relation till kursplanens utformning. Samtidigt 

ifrågasätts frånvaron av ett flertal moment som, till skillnad mot bollspelet, tydligt framhävs i 

just kursplanen (Skolinspektionen 2010, s. 5). Även om Skolinspektionen inte drar några 

definitiva slutsatser kring varför besöken skapar en bild av innehållsplaneringen inom ämnet 

som bristfällig, så lägger man fram ett antal förklaringar till varför bollspel skulle kunna 

utgöra en så pass dominerande del av ämnet. Skolinspektionen nämner bland annat 

elevinflytandet som en starkt påverkande faktor vid lärarnas planeringar samt lärarnas egna 

idrottserfarenheter och preferenser som något som kan påverka deras planering av 

lektionsinnehåll. 

 

Både elevintresset och lärarnas egna idrottserfarenheter skulle därmed kunna vara faktorer 

som i större grad än kursplanen tillåts styra vilket lektionsinnehåll som läraren väljer, även 

om kursplanen tydligt definierar ett brett spektra av aktiviteter genom sitt centrala innehåll. 

Det bör noteras att Skolinspektionens rapport här bara granskar en enda vårdag i ämnet, en 

högsäsong för en populär bollsport som fotboll exempelvis, samt att bollspel givetvis kan 

användas som metodik i syfte att uppnå delar av kunskapsmålen. Ändå anser 

Skolinspektionen att denna överrepresentation är så pass oroande att de uppmanar skolor och 

lärare i ämnet att planera sin undervisning med ett bredare innehållsperspektiv i åtanke  

(2010, s. 4). De listar även ett flertal konsekvenser som kan komma av denna typ av 

överrepresentation i planeringen. Bland annat anser Skolinspektionen (2010 s. 6) att detta 

kraftigt gynnar de elever som utövar bollspel på fritiden, att vissa elevgrupper väljer att inte 

delta i undervisningen, att undervisningen kretsar kring tävling och prestation samt framförallt 

att betygsättningen riskerar att utgå från andra grunder än kursplanens betygskriterier. Således 

riskeras genom dessa konsekvenser att det att skapas en lärmiljö som inte är likvärdig för alla 

elever, vilket är en av grunderna i skollagen (SFS 2010:800). 
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Skolinspektionen antyder därmed att faktorer utöver kursplanen skulle kunna påverka 

lektionsplaneringen inom ämnet så till den grad att en likvärdig utbildning inte kan erbjudas. 

Ambitionen med föreliggande studie är att ta reda på vilka av dessa påverkande faktorer, 

framöver kallade för påverkansfaktorer, som lärarna själva uppfattar och i vilken grad dessa 

påverkar deras lektionsplanering samt avslutningsvis även huruvida detta kan påverka 

möjligheten till en likvärdig utbildning.

2. Bakgrund 

2.1 Skolans styrdokument 

I skollagens inledande bestämmelser, den nionde paragrafen, regleras kravet på en likvärdig 

utbildning, där står att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform 

och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas (SFS 2010:800). Skolverket (2011, 

s. 8) nämner just detta krav på en likvärdig utbildning i den rådande läroplanen, Lgr11, där de 

menar att det är av största vikt inom samtliga ämnen. De betonar även att de uppsatta 

nationella målen, eller kunskapskraven, i kursplanen är tänkta att fungera som en norm för 

just likvärdigheten (Skolverket 2011, s. 8). Det innebär i sin tur inte att all undervisning måste 

se exakt likadan ut, utan vid arbetet mot dessa gemensamma kunskapskrav ges lärarna därvid 

en större frihet i valet av tillvägagångssätt och genom det också en möjlighet att anpassa sig 

efter skolans rådande förutsättningar. Så länge arbetet över hela landet fortfarande sker mot 

samma mål så skapas förutsättningar för en likvärdig utbildning. Ett antagande som dock 

bygger på att planeringen av lektionsinnehåll sker just utefter kursplanen och de nationella 

kunskapsmålen. 

 

En annan del av skollagen som det tydligt relateras till i rådande läroplan, där Skolverket 

definierar vad en likvärdig utbildning innebär, är de inledande bestämmelsernas fjärde 

paragraf där en anpassning till individen tydligt framhålls. Där står att i utbildningen ska 

hänsyn tas till barns och elevers olika behov [...] En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800). 

Skolverket skriver därefter i läroplanen att en likvärdig utbildning innebär just att en hänsyn 

tas till elevernas olika förutsättningar och behov, men även att undervisningen skall anpassas 

utefter dessa (Skolverket 2011, s. 8). 
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Ur ett historiskt perspektiv är dessa breda och mer generella formuleringar som tagit plats i de 

senaste läroplanerna Lpo94 samt Lgr11 i tydlig kontrast till de mer specifika riktlinjer som 

gavs i samband med målen i de tidigare läroplanerna Lgr62, -69 samt -80. I dessa äldre 

läroplaner kan utöver ämnets syfte  och mål även tydliga riktlinjer samt specifikationer för  

lektionernas innehåll och lärarens planering samt genomförande av undervisningen utläsas. 

Exempelvis kan idrottsläraren för högstadiet i Lgr69 utläsa att en metodisk inlärning av 

handbollsspelets teknik och taktik kan koncentreras till en av stadiets årskurser, medan 

basketboll behandlas utförligare under ett annat läsår (Skolöverstyrelsen 1969, s. 168). 

Dessa instruktioner behandlas på detaljsnivå så till den grad att idrottsläraren även uppmanas 

att tillhandahålla specifika typer av broschyrer i gymnastiksalens direkta närhet för elever som 

inte kan delta under lektionen men som vill förkovra sig i någon av idrottens specialgrenar 

(Skolöverstyrelsen 1969, s. 169). Idrottsläraren som idag ensam, eller tillsammans med andra 

idrottslärare på den enskilda skolan, planerar undervisningen utefter uppsatta kunskapskrav 

samt riktlinjer för ett så kallat centralt innehåll i Lgr11 har därmed en betydligt större frihet i 

valet av lektionsinnehåll och hur de definierade målen skall uppnås jämfört med tidigare. Och 

det är alltså i den friare planeringen som Skolinspektionen i rapporten Mycket bollspel och lite 

hälsa (2010) menar att andra faktorer än de nationella målen kan påverka lektionsplaneringen 

så till den grad att en likvärdig utbildning för samtliga elever inte kan garanteras. 

2.2 Lektionsplanering 

Hur läraren väljer att tolka och omsätta kursplanen är det som ligger till grund för den 

enskilde lärarens lektionsplanering med innehåll och upplägg. Stukát definierar 

lektionsplaneringen som en genomtänkt plan som används för att uppnå ett visst mål och 

beskriver den som en vital och integrerad del av lärarens arbete (Stukát, 1998 s. 15). 

2.2.1 Långsiktig samt kortsiktig planering 

I sin bok om praktisk lärarkunskap definierar Långström och Viklund också olika typer av 

lektionsplanering, de skriver bland annat att planering kan ske för längre tidsperioder som ett 

helt läsår eller enskilda terminer men även för kortare perioder som en lektionsserie eller en 

enskild lektion (Långström & Viklund 2005, s. 22). I föreliggande studie benämns dessa 

planeringar över termin eller läsår som långsiktig planering och för enskilda lektioner eller 

lektionsserier som kortsiktig planering. 
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2.3 Påverkansfaktorer 

Skolinspektionen är i sin rapport om de genomförda observationerna tydliga med att läro- 

samt kurplanen bör vara utgångspunkten i lärarnas planering, men även med att det finns 

faktorer utöver dessa styrdokument som kan påverka lärarnas planering och nämner då bland 

annat elevintresset och lärarnas egna erfarenheter som två faktorer. Dessa typer av faktorer 

kallas i föreliggande studie för påverkansfaktorer. Lindström (2012) ger i sin bok om 

undervisning i teori och praktik också andra exempel på dessa typer av påverkansfaktorer, 

dock för lärare i allmänhet och inte specifikt för lärare inom Idrott och hälsa. Här nämns 

bland annat tid, personal, lokaler, gruppstorlekar, ekonomiska resurser, skolans ledning, 

betygssystem, föräldrar och kulturer som andra påverkansfaktorer. Björn Sandahl (2004, s. 

64f) visar i en rapport på flera faktorer som han menar är delaktiga i påverkan av 

idrottslärarna specifikt och därmed också lektionsinnehållet inom ämnet. Han summerar dessa 

i påverkan från statsmakten, som läroplaner, de materiella förutsättningarna, som skolans 

material- och lokaltillgång, samt påverkan från olika intressegrupper, som 

Riksidrottsförbundet. 

 

Slutgiltigen är det dessa påverkansfaktorer som tillsammans med skolans styrdokument 

påverkar hur den enskilde läraren väljer att lägga upp den lektionsplanering som ligger till 

grund för den praktiserade undervisningen. Det finns därmed en tydlig samverkan mellan 

dessa tre områden som är relevant för studiens ambition att se till lärarnas uppfattning om 

påverkansfaktorer och hur de kan inverka på planering och möjligheten till en likvärdig 

utbildning.  

2.4 Inkludering och integrering 

Utöver de exempel ovan som pekar på olika typer av lektionsinnehåll samt ger ett flertal 

exempel på olika typer av påverkansfaktorer är det också av vikt för den här studien att kunna 

påvisa vad den likvärdiga utbildning som kursplanen talar om faktiskt innebär och vilka krav 

som ställs på den för att den skall anses vara just likvärdig. Att utbildningen skall anpassas 

efter den enskilda individens förutsättningar och behov får genom läroplanens utformning här 

en central betydelse, enligt Asp-Onsjö (2006, s. 20) ställs därigenom stora krav på att varje 

lärare kan inkludera samtliga elever i en gemensam undervisning. Just inkludering, men även 

integrering, är två vanligt återkommande termer inom den rådande forskningen, även om de 

ofta används som synonymer menar Nilholm (2007, s. 89ff) att detta är felaktigt och att de har 
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två olika innebörder. Nilholm definierar integrering som att samtliga elever, även elever med 

särskilda behov, deltar i den gemensamma ordinarie undervisningen. Inkludering däremot ser 

inte bara till deltagandet i skolans gemensamma undervisning utan snarare att den aktuella 

undervisningen också anpassas utefter de aktuella eleverna. I lärarens roll skulle det alltså 

ingå att anpassa planeringen av sina lektioner utefter deltagande elever för att den skall kunna 

anses som likvärdig (Jerlinder, 2005 s. 12).  

 

Asp-Onsjö (2006, s. 191) talar om inkludering i tre olika delar och benämner dessa som 

rumslig, social och didaktisk inkludering. Med rumslig inkludering menas just deltagandet i 

undervisningen i samma lokal och med samma aktiviteter som övriga klasskamrater. Den 

sociala inkluderingen innebär att eleven ges förutsättningar att delta, samt aktivt deltar i 

sociala interaktioner med lärare såväl som andra elever. Den didaktiska inkluderingen innebär 

i sin tur just att undervisningen är anpassad efter eleven. Eleven kan anses vara inkluderad, 

vilket alltså är en förutsättning för en likvärdig undervisning, om skola och lärare planerar 

undervisningen med dessa tre perspektiv i åtanke. Enligt Asp-Onsjö finns det därmed 

möjlighet att bedriva undervisningen på olika sätt på olika skolor i landet men också för olika 

elever och elevgrupper, men det behöver finnas en tydlig tanke med detta i planeringen för att 

samtliga elever skall anses vara inkluderade i en likvärdig utbildning. 

3. Tidigare forskning 

Konstantin Kougiomtzis färdigställde 2006 en djupgående studie kring lärarkulturer och 

professionskoder som inkluderade både enkäter samt intervjuer, sammanlagt deltog 1108 

idrottslärare i enkätundersökningen, varav 707 av dessa arbetade i Sverige och resterande i 

Grekland. 16 idrottslärare deltog i intervjuerna, åtta från respektive land. Kougiomtzis menar i 

studien att professionskoder kan definieras som regler som styr hur idrottslärarna utvecklar 

diskurser kring sitt sätt att konstruera samt strukturera undervisningen (2006, s. 215). Därmed 

läggs en stor vikt i studien på lärarnas upplevda arbetsförhållanden där påverkan från 

konstitutionella ramar som kurs- och läroplaner, organisatoriska ramar som klasstorlek och 

tidsfördelning samt fysiska ramar som idrottshallar och undervisningsmaterial utgör en 

betydande del. Det är framförallt den här delen av studien med faktorer som påverkar 

idrottslärarna, de kopplingar Kougiomtzis gör till ramfaktorteorin samt hur han väljer att 

analysera enkätresultaten för den svenska skolan som är relevanta i relation till föreliggande 

studie. Kougiomtzis har dock även i sin studie ett bredare syfte där han genom att studera 
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yrkesförutsättningar och yrkessträvanden vill hitta diskurser som styr idrottsundervisningen 

och genom dessa kunna belysa hierarkier, relationer samt pedagogikformer och hur dessa blir 

kulturbärande (s. 24f). Han för också ett långtgående resonemang genom studien kring hur 

dessa processer ritualiseras och reproduceras inte bara på ämnesnivå utan även på 

samhällsnivå (s. 17-24).    

 

I resultaten från enkätstudien med de svenska idrottslärarna framkommer att de 

konstitutionella ramarna i form av läroplan, kursplan samt lokala arbetsplaner har stor 

inverkan på lärarna. Kougiomtzis gör i resultaten skillnad på lärare som arbetar mot äldre 

respektive yngre åldrar, 87 procent av lärarna i yngre åldrar och 95 procent av lärarna i äldre 

åldrar anser att dessa konstitutionella ramar ofta eller alltid påverkar deras långsiktiga 

lektionsplanering (s. 144). För inverkan på den kortsiktiga lektionsplaneringen säger 79 

respektive 86 procent av lärarna att de konstitutionella ramarna ofta eller alltid påverkar. 

Även om stödet för styrdokumentens inverkan här är högt så är det genomgående något lägre 

hos lärare som arbetar mot yngre åldrar, de övriga svarsalternativen där påverkan från 

styrdokumenten anses ske ibland, sällan eller aldrig finns också representerade om än i ytterst 

liten utsträckning (s. 144). 

 

Kougiomtzis har även undersökt flera påverkansfaktorer, exempelvis det av Skolinspektionen 

tidigare nämnda elevinflytandet. 21 procent av lärarna mot yngre åldrar, respektive 33 procent  

mot de äldre, säger där att elevers inflytande ofta eller alltid påverkar den långsiktiga 

lektionsplaneringen. Det sker i betydligt mindre utsträckning i den kortsiktiga där 8 respektive 

15 procent säger att eleverna ofta påverkar, men inte någon procent i någon av 

lärarkategorierna säger att eleverna alltid påverkar. Något som möjligen kan kopplas till att 

den långsiktiga planeringen läggs en eller två gånger per år och att det då är enklare att 

inkludera elevernas önskemål. Den kortsiktiga kan skapas inför varje lektion och det är inte 

alltid möjligt varken tidsmässigt eller utförandemässigt att ta hänsyn till elevernas önskemål 

vid varje tillfälle. Det dominerande svarsalternativet är att elevernas inflytande påverkar 

ibland både vad gäller långsiktig och kortsiktig lektionsplanering.  

 

Tidsfördelningen är en annan faktor som undersöks, här tycks flertalet lärare mot samtliga 

åldrar anse att påverkan är likvärdig oavsett om det gäller den långsiktiga eller kortsiktiga 

planeringen. Majoriteten av lärarna anser att tiden påverkar ibland, av de övriga lärarna så är 
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det fler som anser att det påverkar sällan eller aldrig snarare än ofta eller alltid. 

Svarsfördelningen för lärare mot äldre och yngre åldrar är likvärdig även när det kommer till 

de fysiska ramarnas påverkan, så som lokal- och materialtillgång. Dessa anses i båda 

grupperna påverka den kortsiktiga planeringen i betydligt högre utsträckning än den 

långsiktiga. Störst andel lärare anser att påverkan sker ibland, det är dock även här fler lärare 

som anser att påverkan sker sällan eller aldrig snarare än ofta eller alltid, både vad gäller på 

långsiktig såväl som kortsiktig planering. 

 

Kougiomtzis menar att de skilda åsikterna kring tidstilldelningens påverkan kan tillskrivas det 

faktum att lärare i Sverige tidigare haft mer tid att arbeta med varje klass men att det med de 

nyare läroplanerna från 1994 och framåt fått  betydligt mindre undervisningstid. Detta kan i 

sin tur skapa intrycket av att det nu begränsar möjligheten till att kunna planera som lärarna 

själva önskar, jämfört med hur förutsättningarna varit tidigare. Vad gäller de fysiska ramarna 

talar också tidigare forskning (Sandahl 2004 s. 57) om att det finns stora variationer inom 

landet vad gäller undervisningsmiljöer och material vilket enligt Kougiomtzis skulle kunna 

vara anledningen till en skiftande syn på dess inverkan av planeringen. Sammantaget menar 

Kougiomtzis (2006, s. 246) dock att störst påverkan på ämnets utövande som helhet har de 

organisatoriska och fysiska ramarna och inte de konstitutionella, vilket han även stödjer 

genom att hänvisa till Larsson och Redelius (2004), de övriga påverkansfaktorerna anses 

därmed väga tyngre än lärarnas egna uppfattning kring hur mycket kursplanen styr 

undervisningen. 

 

Björn Sandahl lyfter precis som Kougiomtzis fram lärarnas roll i ämnet som det ser ut idag. 

Sandahl kallar i en rapport från 2004 idrottslärarna för förvaltare av ämnet och belyser deras 

roll idag ur ett historiskt perspektiv i syfte att se hur lärarnas förutsättningar och 

tillvägagångssätt har förändrats över tidsperioden 1962 till 2002 samt vilka konsekvenser 

detta har fått för ämnet. Efter att Sandahl valt ut idrottsläraren som utgångspunkt för sin studie 

så har han identifierat olika områden med faktorer som påverkar lärarens arbete. Dessa är 

statsmakten, vilket inkluderar lagar och styrdokument, de materiella förutsättningarna, vilket 

inkluderar undervisningssalar och utrustning samt avslutningsvis olika intressegrupper som 

exempelvis Riksidrottsförbundet (RF).  
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Det som Sandahl kallar för inflytande från statsmakten och från de materiella 

förutsättningarna  har tydliga likheter med det inflytande som Kougiomtzis kallar för 

konstitutionella respektive fysiska ramar och beskrivs av de båda på ett näst intill identiskt 

vis. Skillnaden mot Kougiomtzis studie ligger i att Sandahl främst använder sig av statistik 

över lektionsinnehållet vilket sedermera kompletteras med utdrag ur läroplaner samt tidigare 

gjorda enkätundersökningar. Istället för att fråga efter lärarnas egna uppfattningar granskar 

han således istället främst deras praktiska genomförande. I likhet med Kougiomtzis anser 

också Sandahl att kursplanens inverkan är mindre än förväntat, bland annat skriver han: 

 

Det är uppenbart att läro- samt kursplaner inte har haft någon direkt inverkan på de aktiviteter som 

genomfördes under lektionerna. Däremot hade statsmakten desto större inverkan på ramfaktorerna, i 

synnerhet tidstilldelningen. En slutsats av detta är att läroplanen knappast kan användas för att tala om 

för skolan vad den får göra, men att den kan användas till att tala om för den vad den inte får göra. 

(Sandahl 2004, s. 65) 

 

Vad gäller de materiella förutsättningarna, eller fysiska ramarna, så bekräftar Sandahl bilden 

av stora skillnader över hela landet, men säger också att det ser betydligt bättre ut idag än det 

gjort tidigare, framförallt i frågan om tillgången till idrottshallar för den regelbundna 

undervisningen (Sandahl 2004, s. 57). Under beteckningen intressegrupper för dock Sandahl 

ett för sammanhanget intressant resonemang där han fokuserar på RF och dess påverkan på 

idrotten i skolan. Han menar att detta sker genom att de agerat som remissinstans vid olika 

skolreformer samt genom deras egna specialförbund Skolidrottsförbundet. Störst inflytande 

sker dock enligt Sandahl genom att RF haft en dominerande ställning i föreningsidrotten som 

därigenom kan antas ha spillt över på skolämnets innehåll och utformning. Sandahl skriver 

bland annat att en lärare med positiva erfarenheter av idrott tar naturligtvis med sig dessa in i 

sin yrkesroll (Sandahl 2004, s. 45), något han också menar skulle kunna göras gällande även 

för eleverna och därigenom också påverka lärarnas planering.  

 

Sammantaget visar också Sandahls resultat på att innehållet på idrottslektionerna, med få 

undantag, speglar just populariteten hos föreningsidrotterna. Oavsett förändringarna av 

kursplan eller förskjutningen av skolan från regel- till målstyrning så har bollsporten varit en 

dominant faktor i lärarnas planering, till skillnad från gymnastiken som historiskt sett varit 

grunden i ämnet och som med de allt friare kursplanerna tycks försvinna allt mer ur 

lektionsinnehållet (Sandahl 2004, s. 51ff). Det skall dock noteras att inflytandet från 
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föreningsidrotten inte undersöks vidare i rapporten utan baserar sig främst på antaganden 

utefter bollspelens dominans i ämnet samt antal utövare som idrotterna har i föreningslivet 

utanför skolan. Ett samband som dock tydligt kan visas är de materiella, Sandahl delar här 

upp bollspel i olika grenar och visar på att bollsporter som kräver mindre i form av material 

och fysisk miljö som fotboll och basket är betydligt mer frekvent förekommande än 

exempelvis ishockey eller tennis. Även om det kan förefalla troligt att föreningsidrottens 

popularitet också påverkar är det alltså möjligt att en hel del av inflytandet på 

lektionsplaneringen kan komma av faktorer som tillgång till material eller fysiska miljöer. 

 

Dessa är inte heller några till Sverige isolerade symptom, även internationella studier visar på 

liknande situationer över samtliga kontinenter världen över. Ken Hardman redovisar i studien 

Physical Education in Schools: A Global Perspective flera enkätundersökning gjorda med 

idrottslärare och ämnesansvariga över hela världen med Sverige inkluderat. I studien 

bekräftas bilden av bollspel följt av friidrott och gymnastik som dominant inom 

lektionsplaneringen, dessa delar utgör tillsammans närmare 80 procent av innehållet i ämnet 

(Hardman 2008, s. 17). Det tycks även internationellt finnas en tydlig inriktning på 

tävlingsmomentet i dessa (Hardman 2008, s. 16f) snarare än ett fokus på långsiktiga 

hälsoaspekter eller generell rörelseutveckling vilket tagit en allt större plats i Sverige de 

senaste decennierna. Studien granskar även lärarnas materiella förutsättningar och visar på ett 

utbrett missnöje hos lärarna, vilket skulle vara förklarligt i relation till just de bristande 

förutsättningar som studierna ovan antytt. Förutsättningarna är sämre i regioner med en lägre 

ekonomisk standard som Afrika och stora delar av Asien men även i Europa är missnöjet 

stort, den större delen av lärarna anser att kvaliteten på de materiella förutsättningarna är 

tillräcklig men hela 25 procent anser att den är under acceptabel nivå eller otillräcklig och 

därigenom påverkar undervisningen. Utöver kvaliteten på materialet så anger hela 41 procent 

i Europa att de har begränsat eller otillräckligt med material (2008, s. 22). Studien visar även 

på en hög utbildningsnivå bland lärare i Europa, framförallt i undervisningen mot äldre åldrar, 

samtidigt uttrycker Hardman dock en viss skepsis mot den stora plats som tävlingsidrotter 

med fokus på bollspelet ges i undervisningen av dessa lärare (Hardman 2008, s. 23). Studien 

visar dessutom på att ämnets status uppfattas som lägre än övriga ämnen över världen, 

framförallt i arbetet mot yngre åldrar (Hardman 2008, s. 13f), samt att tidsfördelningen till 

ämnet sjunkit det senaste decenniet (Hardman 2008, s. 9ff). Och han skriver också att det går 

att utläsa risken för en problematik som uppstår kring denna helhet, nämligen att elever tappar 
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insikten om vad som är viktigt med ämnet i en tydlig diskurs som går ut på att specialisera 

eleverna inom ett fåtal idrotter under den begränsade tiden de nu har idrott i skolan (Hardman 

2008, s. 18). Även om Sverige, som också deltagit i undersökningen, har en större 

utbildningsbudget och högre utbildningskrav på lärare än många andra europeiska länder och 

det därigenom är rimligt att anta att siffrorna kan vara något mer positiva här, så är siffrorna 

fortfarande relevanta och intressanta i en jämförelse med lärarnas egna uppfattning av svensk 

standard.  

4. Teoretiskt perspektiv 

Arbetet analyseras med utgångspunkt i läroplansteori samt ramfaktorteori. Linde beskriver 

skolan som en del av ett samhälle, vars dominerande mönster att tänka också härskar i skolan 

(Linde 2012, s. 14). Han menar vidare att en stor del av läroplansteorin också riktar intresset 

mot hur och varför vissa delar, och inte andra, av ett samhälles kultur också återges i skolan 

som objektiv fakta. Läroplansteorin, och kanske framförallt dess tradition av reconceptualism, 

erbjuder goda möjligheter att analysera just på vilket sätt samhällets rådande kultur tränger in 

i läroplaner och hur lärare väljer att tolka dessa i undervisningens planering (Linde 2012, s. 

14). 

 

En annan riktning nära reconceptualismen är vad Linde kallar för den nya sociologin (2012, s. 

15). Här behandlas skolans innehåll som en reproduktion där föreställningar och sociala 

relationer återskapas, något som också Kougiomtzis ger stort utrymme i sin studie ovan. 

Huvudfrågan i denna inriktning handlar om den sociala kontrollen över dessa processer för 

reproduktion, och här introducerar Linde två centrala begrepp i form av avgränsning och 

inramning. Avgränsningen syftar på företeelsens gränser och inramningen på hur handling 

kan kontrolleras inom just dessa gränser (Linde 2012, s. 15). I skolans värld innebär detta att 

ett ämne, där reproduktionen sker, kan ges starka avgränsningar, Linde ger ett exempel i form 

av Engelsk litteraturhistoria, där det tydligt framgår att det är engelska texter som skall 

bearbetas, och att äldre historiska texter kan ingå. Hade det bara varit engelska hade 

tidningens dagliga sportsidor också kunnat analyserats men här är ämnet därmed tydligt 

kontrollerat, och sportsidorna faller därmed utanför dess avgränsade ramar. Ett ämne som 

matematik är därmed också starkt avgränsat och kontrollerat, och det är enkelt att se när 

lektionsinnehållet faller utanför dess begränsade ramar. Samhällskunskap är ett exempel på 

motsatsen med svagare kontroll och avgränsning, ett brett spektra av olika texter såväl som 
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ostrukturerade diskussioner i klassrummet kan fortfarande tolkas som kunskapsförmedling 

(Linde 2012, s. 15). Linde använder inte Idrott och Hälsa som ett exempel, det är dock ett 

rimligt antagande att ämnet i äldre läroplaner, där ämnet exempelvis hette gymnastik och hade 

tydliga riktlinjer för innehåll och genomförande som vi såg ovan, hade en betydligt starkare 

avgränsning och kontroll än dagens Idrott och Hälsa. Idag har hälsobegreppet breddat 

avgränsningen och de friare tyglar som givits de enskilda lärarna i samband med lpo94 och 

lgr11 minskat kontrollen.  

4.1 Ramfaktorteori 

Något som tydligt påverkar hur lärare planerar och värderar lektionsinnehållet inom dessa 

avgränsningar kan belysas genom ramfaktorteori, här studeras enligt Linde (2012, s. 18) 

relationerna mellan resultat, undervisningsförlopp och begränsande yttre betingelser.  Lindes 

exempel på dessa yttre betingelser är faktorer som tid, elevantal, fysiska miljöer men även 

saker som betygssystem, statliga beslut och formella kompetenskrav på lärarna menar han är 

saker som kan påverka ämnesinnehållet som faktiskt väljs ut.  

4.2 Läroplansteori 

Med utgångspunkt i dessa delar har Linde skapat en modell för hur den praktiska 

undervisningen kan relateras till den skrivna läroplanen. Linde beskriver läroplansteorin i tre 

olika delar, eller arenor, och dessa kallar han för formulering, transformering samt realisering. 

Här delar Linde upp besluten om stoffurval, det vill säga det lektionsinnehåll som används i 

ämnet, i tre olika nivåer som inte alltid är helt åtskilda, men som för tydlighetens skull 

definieras var för sig (Linde 2012, s. 21). 

 

Formuleringsarenan behandlar hur det föreskrivna innehållet i undervisningen samt hur dess 

upplägg tillkommer. Detta sker vanligen på statlig nivå där riktlinjer för  tidstilldelning, 

målsättning och innehåll sätts upp. Transformeringsarenan är vad som är av störst intresse i 

föreliggande studie och behandlar hur det föreskrivna innehållet och upplägget tolkas av 

lärarna samt de eventuella tillägg eller fråndrag som görs. Här behandlas även de mekanismer 

som påverkar uppkomsten av det faktiska lektionsinnehållet, något som därmed tydligt 

relateras till ramfaktorerna (Linde 2012, s. 54). Realiseringsarenan handlar om verkställandet 

av själva undervisningen och här behandlas lärarnas genomförande samt elevernas 

verksamhet under lektionerna (Linde 2012, s. 73).  
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5. Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka påverkansfaktorer som idrottslärare själva 

uppfattar vid planeringen av sin undervisning, samt analysera om och i vilken grad dessa i 

förlängningen påverkar möjligheten till en likvärdig utbildning för samtliga elever inom 

ämnet Idrott och hälsa. 

5.1 Frågeställningar 

–Vilka påverkansfaktorer uppfattar lärarna att det finns vid innehållsplanering inom ämnet 

Idrott och hälsa? 

 

–I vilken utsträckning inverkar de påverkansfaktorer som lärarna själva uppfattar på deras val 

av moment i undervisningen? 

 

–Vad innebär påverkansfaktorernas inflytande på planeringprocessen för elevernas lärande 

samt möjligheten till en likvärdig utbildning och bedömning? 

6. Metod 

Studien har en kvalitativ ansats med fokus på en fördjupad förståelse för de påverkansfaktorer 

som lärare uppfattar vid genomförandet av såväl långsiktiga som kortsiktiga 

lektionsplaneringar. För detta ändamål användes semistrukturerade intervjuer som 

undersökningsmetod samtidigt som lärarnas lektionsplaneringar för den aktuella terminen 

samlades in som kompletterande dokument. 

6.1 Kvalitativa intervjuer 

Valet av kvalitativa intervjuer som grund för studiens datainsamling baserades på de aktuella 

forskningsfrågorna, dessa behandlar lärarnas egna uppfattningar och ageranden i samband 

med lektionsplanering. Att kunna belysa olika påverkansfaktorer på det sätt som lärarna själva 

uppfattar dessa samt i vilken omfattning dessa påverkar lärarnas agerande innebar ett behov 

av att kunna samla in långtgående och detaljerade utsagor om de olika lärarnas 

planeringsprocesser för analys. En kvantitativ ansats riskerade då att skapa alltför snäva 

svarsalternativ gällande de olika faktorernas påverkan på en individuell process som 

lektionsplanering, som ser olika ut och fungerar på olika sätt från lärare till lärare. 

Observationer ansågs som svårt att genomföra då datainsamlingen skulle ske kring såväl 
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långsiktig som kortsiktig lektionsplanering och den långsiktiga ofta sker tidigt på året innan 

skolstarten. Samt att planering utöver det är en individuell process som sker utanför 

lektionstid, vilket skulle komplicera både planering och genomförande av observationer. 

Avsikten har därmed varit att få en detaljerad beskrivning av planeringsprocessen, de 

påverkansfaktorer som lärarna själva uppfattar samt hur, var, när och i vilken omfattning 

dessa faktorer spelar in. Detta i syfte att finna eventuella kopplingar till syfte och 

frågeställningar i föreliggande studie.  

 

De genomförda intervjuerna har varit semistrukturerade där frågorna har ställts enligt den 

framarbetade intervjuguiden (se bilaga 1) till samtliga intervjupersoner. Intervjuguiden har 

syftat till att skapa en tydlig och likvärdig ram för datainsamlingen med så pass jämlika 

förutsättningar kring datainsamlingen som möjligt och därigenom också möjligheten att 

jämföra den insamlade datan på ett korrekt sätt. Samtidigt är intervjuguiden i stort utformad 

för att kunna ge öppna svar med mer och detaljerad data samt möjlighet till eventuella 

följdfrågor. Kvale och Brinkman (2009 s. 139f ) beskriver just denna typ av samtalsintervju 

som en möjlighet att utforska människors tankar och erfarenheter kring ett specifikt fenomen, 

i det här fallet lektionsplanering. Som komplement till samtalsintervjuerna gjordes även en 

dokumentinsamling av de enskilda lärarnas terminsplaneringar med lektionsinnehållet för 

hösten 2014. 

6.2 Urval 

Utefter datainsamlingens rådande tidsbegränsning användes vad Bryman (2012, s. 201f) 

kallar för ett bekvämlighetsurval vilket innebär att deltagande lärare som låtit sig intervjuas i 

studiens datainsamling inte är utvalda i form av representativ grupp för lärarkåren utan på 

grund av sin tillgänglighet och möjligheten att kunna säkerställa en fungerande datainsamling. 

Samtliga lärare i studien kontaktades utefter tidigare bekantskap i form av VFU-placering 

eller gemensam utbildningstid. 

 

Intervjupersonerna var totalt fem stycken, fyra kvinnor och en man, mellan 28 och 60 år 

gamla. Samtliga har en lärarutbildning som motsvarar dagens lärarexamen och arbetar enbart 

med ämnet Idrott och Hälsa. Två av lärarna arbetar enbart med årskurs F-6, en lärare enbart 

med årskurs 7-9 samtidigt som de två andra undervisar mot F-9, skillnaden i ålder som 

undervisningen sker mot kan vara intressant att relatera till den tidigare forskning som 
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presenterats ovan där vissa skillnader kunnat utläsas beroende just på vilka åldrar som lärarna 

undervisat mot. 

 

Det bör noteras att bekvämlighetsurvalet innebar en stor acceptans för intervjuer hos lärarna 

och även erbjöd goda möjligheter för en stabil datainsamling, däremot kan inte urvalet anses 

som representativt och generaliseringar baserade på urvalet går inte att göra. 

6.3 Genomförande 

En första kontakt med deltagande lärare togs genom personliga besök vid de aktuella 

skolorna, tid och plats för efterföljande intervjuer valdes sedan utefter lärarnas önskemål och 

möjligheter. Samtliga intervjuer genomfördes sedermera enskilt på plats i respektive skola 

med enbart den intervjuade läraren och frågeställaren närvarande. Intervjuerna varierade i 

längd mellan 20 och 40 minuter och samtliga spelades in i syfte att få så pass detaljerade och 

utförliga utsagor som möjligt transkriberade för bearbetning och analys. Den framarbetade 

intervjuguiden användes och stödanteckningar till samtalet och frågorna togs samtidigt. 

Dokumenten med terminsplaneringarna samlades in från respektive lärare via mail efter att 

intervjun hade genomförts.  

6.4 Databearbetning 

Den insamlade datan transkriberades inledningsvis med hjälp av dator. Datan analyserades 

sedan utefter grundad teori där datan i analysskedet kodas, utefter innehållet, i olika 

kategorier och begrepp (Fejes & Tornberg 2012, s. 41). Inledningsvis skedde en substantiv 

kodning, där datan genomlästes med ett öppet sinne och enskilda svar, meningar och uttryck 

kodades utefter deras direkta innebörd. Dessa koder och den kodning som skedde av varje 

transkriberad intervju jämfördes sedan mellan samtliga lärare för att utläsa eventuella likheter 

samt skillnader i ett första läge. Flera snarlika koder bildade sedan egna former av mer 

övergripande kategorier dit kodade svar från flera olika frågor och olika intervjuer kunde 

relateras för att på så sätt se huruvida vissa mönster kunde framträda. Efter denna öppna 

kodning som var mer generell skedde även en selektiv kodning i en andra bearbetning av 

datamaterialet, där riktades en fördjupad analys in på de utvalda kategorier och mönster som 

framträdde i det första skedet och som tydligt kunde relateras till studiens forskningsfrågor.  

Avslutningsvis summerades dessa delar i en teoretisk kodning där de befintliga koderna och 

kategorierna kopplades till tidigare definierade kodfamiljer som processer, strategier, enighet, 
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motsatspar samt förutsättningar och dess konsekvenser (Fejes & Tornberg 2012, s. 48ff). 

Resultatet presenteras i resultatdelen nedan. 

6.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Kvale och Brinkman skriver om tillförlitlighet i form av reliabilitet och validitet och relaterar 

dessa till begreppen trovärdighet och tillförlitlighet som tillsammans med pålitlighet och 

konfirmerbarhet tagit en allt större plats i kvalitativa studier och vissa forskningsinriktningar 

(Kvale & Brinkman 2009, s. 262f). Med reliabilitet syftar Kvale och Brinkman på studiens 

konsistens och tillförlitlighet samt frågan om studien kan reproduceras av andra forskare vid 

andra tidpunkter. Här finns flera viktiga aspekter kring intervjuernas genomförande, bland 

annat nämner Kvale och Brinkman ledande frågor, kodningen och kategoriseringen av svaren 

samt även svarstolkningen vid transkriberingen (2009 s. 263). Validiteten relateras till 

studiens trovärdighet och huruvida studien undersöker det som den faktiskt har för avsikt att 

undersöka (2009 s. 264). Här nämner Kvale och Brinkman viktiga aspekter som 

intervjuguidens utformande och analysens kopplingar i relation till studiens syfte och 

frågeställningar (2009 s. 267). 

 

Jan Trost fördjupar i sin bok om kvalitativa intervjuer Kvale och Brinkmans syn på reliabilitet 

i kvalitativa undersökningar, han tar fram fyra tydliga kategorier som representerar en stabil 

mätning utan påverkan av slumpmässiga händelser, vilket han också menar är signifikativt för 

just en hög reliabilitet (Trost 2005, s. 111f). Trost talar då om kongruens, precision, 

objektivitet samt konstans. En kongruens finns i föreliggande studie genom att intervjuerna 

baseras på en utarbetad intervjuguide där samma frågor ställs till samtliga intervjupersoner. I 

precisionen talar trost om svarsregistrering vilket här skedde genom ljudupptagning och 

transkriberingen i sin tur med hjälp av dator, därav bör precisionen vara så hög som möjligt 

baserat på en enskild persons genomförande. Konstans innebär datainsamlingens tidsaspekt 

och att det som studeras inte förändras nämnvärt över tid, i detta fall skedde datainsamlingen 

över en tidsperiod på tre veckor och det är ett rimligt antagande att lärarnas process för 

lektionsplanering inte förändrats nämnvärt under just dessa tre veckor. Den enda punkten där 

det kan vara befogat att framföra viss kritik är det område som Trost (2005, s. 111) benämner 

som objektivitet och som främst behandlar tolkningar och analyser av datan samt hur pass lika 

olika bedömare analyserar datan. Studiens uppbyggnad innebär en enskild tolkning av datan 

samt kategorisering och kodning av denna där flera olika personers bedömning hade kunnat 
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vara önskvärd. Gällande studiens validitet så har intervjuguiden i sin tur tagits fram utefter 

studiens forskningsfrågor och en pilotintervju genomfördes för att se huruvida den insamlade 

datan faktiskt kunde relateras till dessa. I samband med den andra analysbearbetningen 

användes också kategorier och kodningar som direkt kunde relateras till studiens 

forskningsfrågor, detta i syfte att se till att det som skulle undersökas faktiskt var det som 

behandlades. 

 

Tidigare i studien fördes ett resonemang kring rimligheten i att observera ett fenomen som 

lektionsplanering som vanligtvis sker individuellt och utanför lektionstid, framförallt under 

föreliggande studies begränsade resurser och tidsramar, det är tydligt att ett sådant 

tillvägagångssätt hade krävt mer tid och utökade möjligheter till närvaro på skolorna. Däremot 

hade flera kvantitativa aspekter kunnat bidra till studien, exempelvis rörande lärares värderingar 

av olika påverkansfaktorer. Nu ställdes visserligen sådana typer av intervjufrågor istället, men 

kvantitativa aspekter från ett större urval hade kunnat bidra till sammanhanget och kan i framtida 

studier på området vara både önskvärt och rekommenderat som ett komplement. Speciellt då det 

är rimligt att beakta studiens begränsade urval samt hur dessa intervjupersoner valts ut i relation 

till studiens reliabilitet samt förmågan att generalisera dess resultat. Sammantaget så är det dock 

svårt att samla in de detaljerade utsagor som beskriver lärarnas individuella tillvägagångssätt och 

deras tankebanor kring olika faktorer och hur dessa påverkar eller inte genom något annat än en 

kvalitativ metod. På så sätt kan valet av metod anses rättfärdigat, även om kvantitativa 

komplement hade kunnat bidra till helhet och generaliserbarhet. 

 

6.6 Etiska aspekter 

I enighet med informationskravet har samtliga lärare som intervjuas i studien informerats om 

studiens syfte och att deras deltagande var frivilligt, därmed även att deltagandet kunde 

avbrytas närsom de själva önskade så utan några negativa konsekvenser. De har även i 

enighet med samtyckeskravet givit sitt samtycke till deltagandet i studien samt till att 

intervjuerna spelades in. 

 

Med hänsyn till konfidentialitetskravet sparades inga personuppgifter som kunde koppla 

intervjupersonerna till den insamlade datan. Det innebär att samtliga lärare avidentifierades 

genom användningen av alternativa beteckningar vid transkribering och stödanteckningar. 

Samtliga ljudinspelningar raderades enligt överenskommelse efter transkriberingen, och 
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specifika namn på skolor, elever och områden i den insamlade datan som skulle kunna 

identifiera deltagande lärare har bytts ut mot neutrala beteckningar vid transkriberingen. Detta 

gäller därmed givetvis även i samband med resultatredovisningen. Nyttjandekravet innebär att 

den insamlade datan enbart används i samband med den aktuella studien och i dess syfte, 

inget kommersiellt användningsområde eller eventuella andra studier kommer ges tillgång till 

datan. Med detta i ett sammantaget beaktande kan studien anses uppfylla de etiska 

överväganden och ovan nämnda krav som det Vetenskapliga rådet har fastslagit (VR 2013). 

7. Resultat 

I resultatdelen redovisas datan från de kvalitativa intervjuerna tillsammans med en analys av 

denna under fyra olika områden. Inledningsvis en bakgrundsinformation om lärarna och deras 

arbetslivserfarenhet samt utbildning. Sedan lärarnas planeringsförfarande samt uppfattade 

påverkansfaktorer i relation till studiens inledande forskningsfråga. Därefter det inflytande 

som dessa påverkansfaktorer har på undervisningen i relation till forskningsfråga nummer två. 

Avslutningsvis behandlas elevernas lärande och likvärdiga utbildning i relation till studiens 

avslutande forskningsfråga. 

7.1 Bakgrund och erfarenhet 

Samtliga av de intervjuade lärarna i studien har en utbildning som motsvarar dagens 

lärarexamen, samtliga är även utbildade lärare inom ämnet Idrott och Hälsa och arbetar 

uteslutande med Idrott och Hälsa vid sina respektive skolor, ingen är därmed tvåämneslärare. 

Två av lärarna har dock även en roll som klassmentor för varsin enskild klass. 

 

Tabell 1. Lärarna och deras yrkeserfarenhet 

Lärare Kön Skola 
Antal år som 

lärare i ämnet 

Undervisar idag 

årskurserna: 

Lärare 1 Man Skola 1 14 F-9 

Lärare 2 Kvinna Skola 1 30 F-6 

Lärare 3 Kvinna Skola 1 24 F-9 

Lärare 4 Kvinna Skola 2 28 F-6 

Lärare 5 Kvinna Skola 3 1 7-9 
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Sammantaget har lärarna 97 års yrkeserfarenhet, uteslutande av idrottsämnet. Lärare 2, 3 och 

4 har så pass lång yrkeserfarenhet att de har upplevt och arbetat med de tre senaste 

läroplanerna som utkom 1980, 1994 respektive 2011. Därav har de också upplevt 90-talets 

stora skolreformer ur ett yrkesperspektiv och själva upplevt de förändringar som ämnet 

genomgått i de två senaste läroplanerna. Åldern som undervisningen sker mot skiljer sig något 

åt, lärare 2 och 4 arbetar enbart mot yngre åldrar, lärare 5 arbetar enbart mot äldre åldrar 

samtidigt som lärare 1 och 3 undervisar mot samtliga åldrar. 

 

Skola 1 samt skola 3 är båda större skolor för F-9 med flertalet klasser i varje årskurs, den ena 

belägen i innerstadsmiljö och den andra i ytterstadsmiljö. Skola 2 är en mindre skola för F-6 

med ett par klasser i varje årskurs i ytterstadsmiljö. 

7.2 Planeringsförfarande och uppfattade påverkansfaktorer 

Samtliga lärare svarar tydligt att de använder sig av en långsiktig lektionsplanering. 

Upplägget på dessa låter genomgående likadant hos samtliga lärare när de beskrivs, en likhet 

som också bekräftas vid genomgång av dessa i dokumentform. Den långsiktiga planeringen 

som samtliga lärare arbetar med innebär alltså att innehållet planeras veckovis under ett läsår 

eller termin där ett enskilt moment kan sträcka sig över flera veckor. Innehållsmomenten 

summeras oftast i övergripande benämningar i form av aktivitetens allmänna genomförande 

som exempelvis fysträning eller skridskor, men även återkommande mer specifikt med en 

utvald idrott exempelvis bandy istället för skridskor, eller fotboll istället för det övergripande 

begreppet bollspel. I dessa långsiktiga planeringar behandlas således inte specifika övningar, 

tidsåtgång, elevindelning, materialanvändning eller liknande utan enbart ett övergripande 

momentinnehåll och när på terminen det skall genomföras. På frågan om hur den här 

långsiktiga lektionsplaneringen skapas är det dock enbart lärare 5 som ger ett utförligt svar 

kring planeringsprocessen, hon säger bland annat: 

 

Jag kollar på vad som gjordes i den tidigare årskursen samt vad som skall uppnås i lgr11 och planerar 

innehållet därefter, så man får den här progressionen i planeringen. (Lärare 5) 

 

Något som faktiskt skiljer sig markant mot de fyra övriga lärarna som alla säger att de har 

färdiga planeringar liggandes som de återkommande använder sig av varje år. De fyra lärarna 

antyder bland annat att det på så vis blir enkelt, tidsbesparande och att man ändå kan göra 

anpassningar i den om det skulle behövas. Möjligtvis kan processen med skapandet av den 
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långsiktiga planeringen kopplas till deras yrkeserfarenhet då lärare 5 är den enda som är ny i 

yrket och därmed den enda som inte skulle kunna ha äldre och färdiga planeringar liggandes 

för användning. Lärare 2 indikerar också just erfarenhetens betydelse när hon säger att:  

 

Jag har ju arbetat som lärare så pass länge att jag har den klar, sen är det klart man kan anpassa och 

modifiera den till viss del, men jag har en klar med en progression från ettan till sexan. (Lärare 2) 

 

Utöver lärare 2 och 5 i citaten ovan så hänvisar också de övriga lärarna på andra ställen i 

intervjun till vikten av återkommande moment i den långsiktiga planeringen så att eleverna 

får utöva moment de tränat på tidigare och att de kan se och känna sin egen utveckling inom 

dessa moment samtidigt som läraren får ett bra bedömningsunderlag, även om begreppet som 

används i sig inte är just progression så är det vad som beskrivs. På så sätt kan också 

användandet av samma återkommande långsiktiga planering av lärarna anses vara bra för 

elevernas lärande och sitt eget bedömningsunderlag. Lärare 4 ger även en insikt i hur samma 

återkommande terminsplanering kan ges viss variation och vinna stöd i kursplanen när hon 

förklarar att:  

 

Det är ju alltid målen i lgr11 som styr, det har man alltid i tänket när man planerar. Sen kan man ha 

olika innehåll, det spelar ingen roll om det är boll, dans eller gymnastik. Det kan vara stor variation i 

innehållet även om det övergripande målet eller momentet är detsamma för de veckorna. (Lärare 4) 

 

Kopplingen till Lgr11 och dess kunskapskrav kan då ske kring de individuella övningarna 

som lärarna väljer under momentperioderna, exempelvis skulle de därmed under ett moment 

som skridskor istället kunna koppla de specifika skridskoaktiviteter de väljer att genomföra 

som bandy eller iskull till Lgr11. Därmed är det möjligt att planeringsprocessen fortfarande 

kan vara förankrad i den aktuella kursplanen, om än dock inte på djupet, hos lärarna med 

sedan tidigare färdiga planeringar. För även om lärare 1-3 inte nämner läro- eller kursplaner 

specifikt vid frågan om hur skapandet av planeringen går till utan enbart hänvisar till att de 

redan finns färdiga så kan det vara en koppling som faktiskt sker först vid den kortsiktiga 

planeringen inför varje moment eller lektion. 

 

En påverkansfaktor som däremot, till skillnad mot Lgr11, nämns av samtliga lärare på frågan 

om påverkan av den långsiktiga planeringen är den fysiska miljön som exempelvis hallstorlek 

eller närheten till grönområden samt isbanor. Samtliga lärare väljer också att först av allt vid 
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frågan nämna just den fysiska miljön, vilket skulle kunna indikera hur pass viktig de finner 

just denna påverkansfaktor. Lärare 3 säger bland annat att: 

 

Det är ju såklart små lokaler satt man får ju såklart anpassa efter det då [...] dom är inte ens 200 

kvadratmeter satt dom är ju trånga och det ger ju en begränsning utav hur man får lägga upp det. 

(Lärare 3) 

 

Sedan fortsätter lärarna att bygga på med andra faktorer som de också menar påverkar. Tre 

lärare nämner tidsaspekten som de menar avgör var och när man kan lägga in olika moment i 

planeringen exempelvis beroende på om elever behöver restid, längre ombytestid eller ren 

lektionstid för att kunna behärska det valda momentet. Två lärare nämner även Lgr11 

specifikt, här förtydligar de att kunskapskraven är grunden för vilka innehållsmoment som ska 

användas. Två lärare nämner även elevernas förkunskaper, exempelvis att det kan vara svårt 

att planera in moment med höga motoriska krav om de saknar grundläggande motorisk 

träning. Andra faktorer som nämns enskilda gånger är kollegor, gruppsammansättningar, 

provperioder i andra ämnen samt elevintressen. På frågan om vilken faktor som är viktigast 

vill de flesta lärarna inte begränsa sig till en enskild faktor utan gärna tala om sambanden som 

lärare 2 i följande exempel: 

 

Hallarna. Självklart också hur många elever det är där, 30 stycken elever som skall dansa samtidigt 

kan bli lite svårt beroende på dans, där hade man kanske hellre arbetat i grupper om 15-16 om man vill 

göra det momentet bra. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 här ovan nämner elevantalet efter att hon först nämnt den fysiska miljön, det är också 

uteslutande just fysiska miljöer samt Lgr11 som nämns först på frågan om de viktigaste 

påverkansfaktorerna för att sedan följas av andra faktorer. 

 

Till skillnad mot den långsiktiga lektionsplaneringen som alla fem lärare har nedskriven sker 

en kortsiktig planering på papper mer sporadiskt, endast lärare 3 och 5 säger sig ha det 

nedskrivet inför varje lektion. Lärare 1, 2 och 4 menar att det sker sporadiskt och att det oftast 

beror på vilken typ av moment som de arbetar med. I denna typ av kortsiktig planering ingår 

för samtliga lärare oftast vad som skall göras under den specifika lektionen, vilket material 

som behöver användas, eventuella stödord till muntliga instruktioner samt om vissa elever 

behöver särskilda övningar eller andra typer av stöd. Likt den långsiktiga planeringen är 
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upplägget identiskt mellan alla de fem lärarna och det är att den kortsiktiga planeringen 

bygger på den långsiktiga, men den kan ses som en mer specifik planering där den långsiktiga 

är mer av en grovplanering. Något som summeras i följande citat av lärare 1 på frågan om han 

använder kortsiktiga planeringar:  

 

Det är olika, beroende på moment. Men sporadiskt skulle jag säga. Jag utgår ju från den långsiktiga 

planeringen och gör ett upplägg utefter det. Nu så har jag haft redskap som moment och då har jag en 

idé om vad eleverna ska kunna, och då har jag brutit ned det. (Lärare 1) 

 

Även här tycks dock erfarenheten kunna spela en viktig roll då det är lärare 5 som påpekar 

vikten av att skriva ned även den kortsiktiga planeringen samt att koppla den till Lgr11. 

Denna gång är det lärare 4 som nämner just erfarenheten: 

 

 Ja jag skriver ner, inte alltid, men det gör man ju därför att man har många elever och allt ryms inte i 

huvudet heller med 300 elever i veckan. Men jag skriver inte så utförligt som man gör när man börjar 

som lärare och skriver start, syfte, samling, hur och så vidare. Utan upplägget sitter ju i huvudet, men 

innehållet, det kollar jag i min kalender och så baseras lektionsupplägget på det. (Lärare 4) 

 

Samtliga lärare ansvarar även själva för sin långsiktiga såväl som kortsiktiga planering, lärare 

1, 2 och 3 menar att viss kommunikation sker kring moment som orientering och eventuella 

temaveckor i skolan men annars är planeringarna helt individuella. Lärare 4 är ensam som 

utbildad idrottslärare på sin skola och menar att en gemensam planering tillsammans med 

tillfällig och outbildad personal vore fel mot eleverna. Lärare 5 sköter också sin planering helt 

själv, hon är dock kritisk mot bristen på planeringssamarbete på skolan då hon menar att de 

tillsammans hade kunnat skapa en mer jämlik utbildning istället för att som nu, ha tre lärare 

som alla gör olika saker i samma idrottshallar. Ingen av lärarna uppfattar att 

påverkansfaktorerna skulle skilja sig väsentligt åt i sitt inflytande vid långsiktig respektive 

kortsiktig planering, utan de påverkar förutsättningarna för att kunna genomföra olika 

moment och går det inte i den långsiktiga så går det inte heller i den kortsiktiga. Inte heller 

har någon av skolorna några lokala styrdokument som påverkar lärarna, lärare 1 menar att det 

inte heller ska finnas något sådant utan att det är lärarna själva som ansvarar för valet av 

innehåll. 

 



26 

 

Näe, nu är det ju så att det skall inte finnas några lokala styrdokument, utan det finns ju centrala sen är 

det ju vi själva som tolkar och omsätter dom. (Lärare 1) 

7.2.1 Analys av planeringsförfarande och upplevda påverkansfaktorer 

Resultatet sett genom det teoretiska ramverket gör det tydligt att planeringprocessen aldrig 

utmanar de avgränsningar för ämnet som är uppsatta på formuleringsarenan. Innehållet i 

planeringen är nästan uteslutande centrerat till olika typer av praktiskt genomförande av 

idrotter eller fysiskt krävande moment tillsammans med ett par hänvisningar till livräddning 

och hälsoteori. Därav är det inget som går utanför ämnets gränser, och att två av lärarna 

tydligt hänvisar till kunskapskraven och dess påverkan av planeringen visar en medvetenhet 

kring dessa formulerade ramar för ämnet. Det kan visserligen anses anmärkningsvärt att bara 

två och inte alla fem lärare i första hand nämner kursplanen, istället för som nu den fysiska 

miljön, framförallt då resultaten i kommande avsnitt visar att kursplanen värderas som den 

faktor med störst påverkan. 

 

Detta skulle kunna tyda på en upplevd frihet att själv tolka och omsätta kursplanen till ett 

innehåll som lärarna anser lämpligt, vilket också antyds av lärare 1 i citatet ovan. Detta är 

också just vad Linde (2012, s. 72) kallar för transformeringsarenan. Något som alltså skulle 

innebära, då lärarna säger sig arbeta individuellt och utan samarbete, hur de enskilda lärarna 

tolkar de styrdokument som skapats inom formuleringsarenan och sedan omsätter dessa i 

planeringsprocessen, i det här fallet då främst ämnets kursplan. Alternativt skulle det kunna 

innebära att kursplanen är oväsentlig för tre av lärarna, men det faktum att de 

innehållsmässigt håller sig till ämnets ramar samt senare värderar kursplanens påverkan som 

störst av samtliga faktorer antyder att så inte är fallet. Istället är det troligt att den upplevda 

friheten inom transformeringsarenan är större än de försök till kontroll som sätts på 

formuleringsarenan i form av kursplanens centrala innehåll, det är istället ämnets syfte och 

kunskapskraven som styr. Lärarna återkommer i intervjuerna också till moment som dans och 

friluftsliv som har starka positioner i dagens kursplan men påpekar samtidigt hur även dessa 

kan brytas ned och tolkas efter lärarens önskemål på transformeringsarenan, något som syns 

tydligt i citateten av lärare 1 på sida 24 samt sida 28. 

  

De konstitutionella ramarna inom ramfaktorteorin har således ett stort värde för lärarna som 

ämnets grund och avgränsning, men de är inte den avgörande faktorn vid stoffurval. Istället 

tycks de fysiska ramarna vara det som lärare först identifierar samt även anser vara viktigast 
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för valet av undervisningens innehåll. Det syns tydligt i citaten av lärare 2 och 3 på sida 24 att 

det dessutom har en tydlig reell påverkan på planeringsprocessen. Lärarna kan även 

identifiera ytterligare ett antal påverkansfaktorer som exempelvis tidsfördelning, elevantal, 

kollegor och elevintressen. Det kan därmed också slås fast att fenomenet med 

påverkansfaktorer som påverkar lärarnas lektionsplanering finns där och är en del av 

idrottslärarnas vardag. 

7.3 Påverkansfaktorernas inflytande 

När intervjupersonerna presenteras med ett antal påverkansfaktorer baserade på den tidigare 

forskningen, samt ombeds att värdera dessas inflytande, så uppstår dock en något bredare bild 

av faktorernas innebörd. Faktorer som inte nämns av vissa lärare på de inledande frågorna 

kring vilka påverkansfaktorer de uppfattar värderas med ett högt inflytande och faktorer som 

faktiskt nämns av lärarna inledningsvis värderas sedermera lågt.  

 

Tabell 2. Lärarnas värdering av påverkansfaktorer på en tiogradig skala, del 1. 

Lärare Tidsfördelning Elevantalet Materialtillgång Elevintressen 

Lärare 1 4 4 8 2 

Lärare 2 1 5 3 5 

Lärare 3 5 10 2 1 

Lärare 4 4 5 2 1 

Lärare 5 10 4 5 3 

Snittvärde 4,8 5,6 4,0 2,4 

 

Tabell 3. Lärarnas värdering av påverkansfaktorer på en tiogradig skala, del 2. 

Lärare Fysisk miljö Egna erfarenheter Kursplanen 

Lärare 1 9 1 7 

Lärare 2 10 1 10 

Lärare 3 10 2 10 

Lärare 4 3 2 10 

Lärare 5 7 2 10 

Snittvärde 7,8 1,6 9,4 
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Generellt så följer värderingen av tidigare forskning utpekade faktorer de som lärarna själva 

också nämner som viktigast under den inledande delen av intervjuerna. Kursplanen 

tillsammans med fysisk miljö upplevs som de två faktorer som har överlägset störst inverkan 

på lektionsplaneringen, deras snittvärde hamnar på 9,4 respektive 7,8 och är i en klass för sig. 

Att dessa två i stor grad inte bara värderas högt i teorin utan faktiskt också har en reell 

betydelse i praktiken bekräftas också av lärarna på de respektive punkterna: 

 

Vad ska man säga, den lokala tolkningen av Lgr11 är att mitt friluftsliv det bedriver jag på [isbana]. 

Inte bara, men på [isbanan] är jag och åker skridskor. Så tolkar jag det hära och därför ligger skridskor 

där med i planeringen. (Lärare 1) 

 

Hur nära har du skog? Hur stor är hallen? Visst, det går ju att anpassa men det påverkar vilka övningar 

och moment man kan använda och även sånt som skaderisker. [...] Annars måste man boka in externa 

lösningar, åka iväg med skolan eller så. (Lärare 5) 

 

Vad gäller kursplanen är det dock även intressant att notera hur lärare 2 exempelvis inte 

nämner kursplanens påverkan på planeringen vid de inledande öppna och allmänna frågorna, 

samtidigt som kursplanens inflytande värderas till högsta möjliga när läraren sedan ombeds 

att värdera den specifika faktorn. Således råder även en omvänd värdering när lärare 4 

inledningsvis nämner elevpåverkan som en faktor  som kan påverka och sedan värderar dess 

inflytande till minsta möjliga. Den enda läraren som inte direkt värderar kursplanens inverkan 

till högsta möjliga motiverar det genom att säga:  

 

Jamen det är klart att [kursplanen] styr jättemycket, det är ofrånkomligt. Men jag låter den inte styra så 

mycket satt, vad ska man säga, det finns några såna här meningar om att de ska kunna 

riskbedömningar och liknande, och det tar jag med som en ja... om allting funkar så bedömer jag det 

som att de kan dom, men jag jobbar inte aktivt med att läsa en bok om vilka risker som finns.  

(Lärare 1) 

 

Efter kursplanen och den fysiska miljön kommer sedan elevantalet med ett snittvärde på 5,6. 

Det är tydligt att lärarna anser sig få göra anpassningar utefter gruppens storlek, däremot 

framförs det inte många konkreta exempel på hur det påverkar valet av innehåll i den 

långsiktiga planeringen utan det tycks främst vara själva upplägget på momentet, den 

kortsiktiga planeringen, som det påverkar. Bland annat säger lärare 2 att: 
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Det påverkar inte så mycket i och med att alla grupper är ungefär lika stora varje lektion, men det är 

klart att planeringen av vissa moment, till exempel dans,  påverkas. (Lärare 2) 

 

...då tänker jag inte bara på antalet utan på förmågan också. Med ett högre antal elever har du inte bara 

fler elever som behöver din tid utan också fler elever som är i behov av särskilt stöd. [...] man hinner 

inte med vissa moment när det är så stora behov i klassen, stora behov av att få hjälp och grotta i 

detaljer. Det finns absolut en påverkan. (Lärare 4) 

 

Med det som lärare 4 sedan säger i beaktande är det alltså möjligt att ett större elevantal 

utesluter vissa moment från att planeras in i den långsiktiga planeringen då det skulle krävas 

orimligt med tid och lärarresurser för att hantera dessa, och att det på så vis även kan påverka 

den långsiktiga planeringen och momenturvalet där snarare än bara den kortsiktiga. Efter 

elevantal så följer tidsfördelningen som faktor på 4,8, ett par tydliga exempel framträder där 

vissa moment utesluts och lärarna känner att de måste prioritera mellan olika moment på 

grund av att tiden till undervisning inte räcker till, vilket även citatet med lärare 4 här ovan 

kan vara ett exempel på. Lärare 5 är den som tydligast skiljer sig från snittvärdet med att 

värdera inflytandet av tidsfördelningen till högsta möjliga. Materialtillgången värderas till 4,0, 

fyra av fem lärare nämner att man alltid kan ha önskemål och vilja ha mer som idrottslärare, 

samtidigt är de dock överens om att en anpassning till materialet är relativt enkelt att 

genomföra och att det inte påverkar momenturvalet i planeringen i någon större grad. Lärare 1 

noterar att det såklart går att hänvisa till olika kostsamma materialsporter här som ridning, 

motocross eller utförsåkning men att dessa inte är rimliga moment som skulle vara aktuella i 

planeringen från början oavsett, däremot så menar han att det i hans individuella fall påverkar 

stort då musikanläggning och annat är undermåligt.  

 

Elevintressen är också ett intressant område, samtliga lärare påpekar nämligen under 

intervjuerna vikten av att ta hänsyn och anpassa till elevintressen, paradoxalt nog är det ingen 

förutom lärare 2 som anser att det påverkar planeringen i sig i någon vidare utsträckning. 

 

Nä, nä, jag följer ju det som läroplanen säger att vi skall göra. Det är ju jag som bestämmer. (Lärare 3) 
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Näe. Inte den långsiktiga på det sättet däremot kan det ju påverka den kortsiktiga på det sättet att man 

ger efter för tjat om exempelvis fotboll nån gång ibland. Och inte då ur negativ synvinkel, utan snarare 

positiv. Man lämnar det som är planerat och gör något mer lustfyllt. (Lärare 1) 

 

Elevintresset tycks istället vara något som lärarna visserligen anser vara viktigt, åtminstonde 

framhäver de att de anser det viktigt, däremot så tycks de inte värdera elevernas önskemål 

som så pass relevanta att de får påverka momenturvalen i den långsiktiga planeringen. Tre av 

lärarna har istället arbetat fram en lösning där elevernas önskemål kan styra delar av den 

kortsiktiga planeringen. Har lärarna exempelvis bestämt bollspel som moment i den 

långsiktiga planeringen så kan elevernas önskemål styra om det skall bli innebandy eller 

fotboll som används under den bollspelsperioden eller åtminstone under vissa delar av 

perioden. Egna erfarenheter och intressen är dock ingen av lärarna villig att ge något 

inflytande över planeringen: 

 

Det skulle vara omedvetet isådanafall, men inte direkt så att jag använder något bara på grund av att 

jag har jobbat med det eller själv är intresserad. (Lärare 2) 

 

Du måste ju följa läroplanen, det spelar inte så stor roll vad man själv tycker då kanske. Jag håller inte 

med om allt men jag måste ju följa den. (Lärare 5) 

7.3.1 Analys av påverkansfaktorernas inflytande 

Att lärarna själva upplever olika typer av ramfaktorers påverkan vid sin planering och 

stoffurval bekräftas i det föregående resultatavsnittet, de vittnar också om olika typer av 

ramfaktorer. Lärarna upplever konstitutionella ramar som läroplanen, organisatoriska ramar 

som elevantalet och tidsfördelningen samt fysiska ramar som den rådande fysiska miljön. I 

det här resultatavsnittet har dessa påverkansfaktorer och dess inflytande på 

transformeringsarenan presenterats. Det framstår här också som tydligt att inflytandet ser 

olika ut för olika typer av påverkansfaktorer. Det tydligaste exemplet på detta är lärarnas 

varierande bedömning av de olika påverkansfaktorerna med ett snittvärde från 1,6 som lägst 

till 9,4 som högst, samtidigt som värderingen av dessa faktorer är relativt jämn över de fem 

olika lärarna. Det finns några undantag för vissa enskilt höga eller låga bedömningar vilka 

dock ofta motiveras med olika specifika förutsättningar kopplade till den enskilda skolan som 

trasigt material och närheten till olika faciliteter som simhall eller skridskobanor.  
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Lärarna kan också återge exempel på hur dessa faktorer i praktiken påverkar inte bara den 

långsiktiga utan även den kortsiktiga planeringen. Detta är intressant då det inte bara handlar 

om hur pass stark eller svag påverkan en faktor har utan även på vilket sätt den påverkar 

planeringen. Tidsfördelning, elevantal, fysiska miljöer, materialtillgång samt kursplanen är 

alla faktorer som enligt lärarna begränsar vad som är möjligt i planeringsprocessen, de 

fungerar som tydliga yttre betingelser i Ramfaktorteorin. Elevers intressen, lärarens egna 

erfarenheter samt även lärarkollegors förslag, som en lärare nämnde som en faktor i intervjun, 

är alla faktorer som istället skulle kunna fungera som breddande eller vidgande. Det går 

visserligen att argumentera för att elevers eller lärares egna intressen också är begränsande, 

och kan säkerligen i enskilda fall fungera så, men till skillnad från kursplan eller tillgången på 

lokaler så sätter de inte upp begränsande ramar för vad som är möjligt utan ger istället 

inspiration och vidgar vyerna på det innehåll som genomförs och kan genomföras. Även om 

dessa vidgade vyer i sin tur kan begränsas av just bristen på lokaler eller tid i nästa steg, något 

som gör att begränsande påverkansfaktorer alltid har större makt än vidgande 

påverkansfaktorer. Således kan en påverkansfaktor alltså inte bara vara stark eller svag, den 

kan också vara begränsande eller vidgande. 

 

Det finns även ytterligare en aspekt som belyses av att lärarna själva lägger så pass stor vikt 

vid den fysiska miljön just genom att framhäva den som viktigast i det inledande avsnittet 

men sedan ändå rangordna kursplanen högre än den fysiska miljön i det här avsnittet. Det går 

förstås att argumentera för att kursplanen ses som en oskriven kod eller självklarhet och att 

lärarna därmed först fokuserar på andra faktorer istället för att nämna just kursplanen. En 

annan möjlighet är dock att den fysiska miljön kan ses betydligt tydligare än kursplanen, det 

går att se, höra och känna den fysiska miljön och den begränsning av undervisningens ramar 

som den dagligen sätter även i den kortsiktiga planeringen, vilket också antyds av lärarna i 

Kougiomtzis enkätstudie där påverkan ansågs större på just den kortsiktiga planeringen. Även 

om kursplanen som vi såg ovan troligtvis också påverkar den kortsiktiga planeringen så är den 

stora skillnaden att det sker på en teoretisk nivå samtidigt som påverkan av den fysiska miljön 

sker på en praktisk nivå. Den totala påverkan av stoffurvalet i planeringsfasen är fortfarande 

lika stark eller svag, men de synliggörs på olika sätt. Om en lärare inte kan använda höjdhopp 

i sin planering och höjdhoppsresultat i sin bedömning för att kursplanen menar att det är 

rörelsen som är det viktiga så är det en teoretisk begränsning på pappret, om läraren inte kan 
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använda höjdhoppet i planering eller bedömning för att utrustningen saknas eller är trasig så 

är det en praktiskt begränsning. 

 

Sammantaget framgår det därmed att ramfaktorerna är en tydlig maktfaktor på 

transformeringsarenan och det är inte heller så enkelt som att säga att dessa faktorer faktiskt 

påverkar planeringsprocess och stoffurval, de gör det även olika mycket och på olika sätt. 

Något som också öppnar upp för ett oerhört stort spektrum av påverkansfaktorer som en lärare 

måste hantera i sin egen tolkningsprocess av de ramar som sätts upp på formuleringsarenan. 

Det är dessutom på en transformeringsarena där tolkningsfriheten blivit allt större i samband 

med de senaste kursplanerna där samma gamla smala avgränsning eller försök att styra och 

kontrollera innehållet inte längre finns kvar, frågan är hur lärarna hanterar den 

tolkningsfriheten och vilka implikationer det kan få för elevernas lärande. 

 

7.4 Elevernas lärande och en likvärdig utbildning 

På frågan huruvida dessa påverkansfaktorer kan inverka på möjligheten att erbjuda alla elever 

en lärmiljö där de når upp till kunskapskraven så är det tydligt att lärarna inte anser att så är 

fallet. Endast lärare 5 menar att det påverkar och hon motiverar det genom att säga: 

 

Ja, självklart. Även vilken lärare man har (skratt). Elevantalet, ge individuellt stöd till exempel, mer 

tid till varje elev...och har man en skog i närheten är det klart man kan utnyttja det mycket lättare. Har 

man en simhall, kan man träna mycket mer där och så vidare, det behöver väl inte vara något fult i att 

konstatera det? Förutsättningarna ser ju olika ut. (Lärare 5) 

 

Samtliga av de andra lärarna menar dock på att det inte påverkar möjligheten till 

måluppfyllnad nämnvärt, däremot är det intressant att de i sina utläggningar ändå återkopplar 

just till påverkansfaktorernas betydelse i samband med sina svar. 

 

Inte att uppnå [kunskapskraven], men däremot tiden de har till gymnastiken och lektionen. Att behöva 

gå till [isbanan] tar en massa tid av deras lektionen som skulle behöva läggas på annat. (Lärare 1) 

 

Nja, det är ju inga stora grejor vad gäller [måluppfyllnad] direkt, men ska man ha visioner är det klart 

man kan ha önskemål om mer i materialväg exempelvis, det hade öppnat upp bättre möjligheter. Det 

finns ju skolor som har trampoliner till exempel, det går ju inte här. (Lärare 3) 
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Det tror jag inte här, men en detalj som man hör när man diskuterar med andra idrottslärare, är att om 

inte resurstid finns till de elever som behöver extrastöd i vårat ämne så är man ute på hal is. För det 

har jag hört ganska ofta, att man säger ”näe, det finns inte tid för det hos oss.” (Lärare 4) 

 

Däremot är alla lärare överens om att dessa olika påverkansfaktorer kan skapa olika 

förutsättningar i ämnet för olika elever. Samtliga fem lärare tycks dock vilja spela ned hur 

pass stora dessa skillnader blir och tycks indikera att det rör sig om mindre och överskådliga 

skillnader. 

 

Det gör det nog delvis, men det har nog mer att göra med den allmänna inställningen, insatsen och 

talangen från eleven snarare än de yttre omständigheterna. Men det finns ju vissa saker som elever 

missgynnas av, där de inte får möjlighet att visa upp de moment som de är bäst på. (Lärare 1) 

 

Ja, men mycket hänger nog på hur man lägger upp det som lärare. Om man bara har en idrottshall men 

ingen simhall till exempel. Man kan bara köra dans och vara utomhus, vad händer med simning och 

vattensporter? Eller tvärtom, vissa tycker det är jobbigt med vatten men kanske älskar gymnastik. Hur 

ser man rörelsekvalitéerna om miljön blir ensidig? Hur presenterar man olika innehåll? Det gäller att 

kunna vara riktigt kreativ då. (Lärare 5) 

 

Vad gäller integrering och inkludering i undervisningen så gör två av lärarna tydliga 

definitionsskillnader på dessa, tre lärare använder begreppen som utbytningsbara med en 

liknande innebörd. Däremot är det tydligt att lärarna med exempel från undervisningen 

samtliga talar om inkludering. Att just individanpassa undervisningen sker enligt lärarna dock 

inte i den långsiktiga planeringen utan inför varje lektion och exempel ges på barn med 

handikapp, olika diagnoser eller med elever i behov av olika typer av strukturer eller 

förutsättningar i undervisningen. Viljan att individanpassa utbildningen är enhällig, däremot 

är det tydligt att det vanligtvis sker efter tydliga handikapp eller diagnoser vilket nämns av 

samtliga fem lärare snarare än exempelvis skillnader i kunskapsnivå vilket endast nämns av 

två lärare. 

 

På den långsiktiga planeringen är det ju inte så mycket utan där är det ju mer den där grunden man 

skall ha, utan det är ju mer inför varje lektion, den kortsiktiga planeringen [...] det kan ju vara en viss 

grupp som kräver väldigt mycket struktur, sådär väldigt fyrkantigt, för det finns kanske elever med 
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särskilda behov i en sån grupp. Men i en annan grupp så kanske det bara är nån enstaka och då kan 

man ha mer fria övningar och mer eget ansvar. (Lärare 3) 

 

Ja, man måste ta hänsyn, och det måste vara individuellt, inte alla över en kam. Vet jag att den här 

ungen är superblyg när det gäller musik och rörelse då kan han eller hon stå på en undanskymd plats 

och måste inte vara i centrum. Kan också dansa med mig enskilt före eller efter lektionen. Man måste 

ta hänsyn till ungarna. (Lärare 4) 

 

7.4.1 Analys av elevernas lärande och en likvärdig utbildning 

Skapandet av en givande lärmiljö och en kunskapsförmedling inom idrottsämnet sker inte i 

sig i transformeringsarenans planeringsprocess och stoffurval, även om det är där som 

grunden för undervisningens innehåll läggs. I praktiken är det istället främst i det som Linde 

kallar för realiseringsarenan (2012, s. 73) där lärarna verkställer själva stoffet och den 

planerade undervisningen. Det är här kontrollen över processerna inom ämnets avgränsning 

sker. På så vis kan den enskilda läraren beroende på individuell skicklighet och sitt eget 

utförande skapa givande lärmiljöer inom de flesta olika innehållsmoment och former av 

utföranden. Däremot kan självfallet de teoretiska förutsättningarna som skapas i en 

lektionsplanering, långsiktig såväl som kortsiktig, bidra till hur pass svårt det arbetet blir. Att 

som lärare skapa en undervisningsmiljö som beaktar alla kursplanens kunskapskrav och 

möjligheten att bedöma dessa blir förklarligen svårare om undervisningen på grund av 

bristande material eller fysisk miljö enbart består av bollspel snarare än vid ett bredare spektra 

av innehåll. Precis som lärare 5 säger i citatet på föregående sida så blir det svårt att se 

rörelsekvalitéerna om undervisningsmiljön är ensidig. Samtidigt riskerar man då också att ge 

de elever som utövar exempelvis bollsporter på fritiden en orimlig fördel jämfört med de som 

utövar andra typer av idrotter, eller ingen alls, och därigenom tas förutsättningarna för en 

likvärdig utbildning bort på det sättet som Skolinspektionen (2010) antydde i inledningen 

ovan. 

 

Att bedöma den yrkesskickligheten och utförandet skulle kräva en längre period av 

observationer. Istället är det i föreliggande studie främst av intresse huruvida 

påverkansfaktorernas inverkan på planeringen skapar förutsättningar som teoretiskt skulle 

kunna inverka på elevernas möjlighet till lärande eller en likvärdig utbildning, utan att ta 

lärarens individuella yrkesskicklighet på realiseringsarenan i beaktande. Att så pass stor del 
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av värderingen kring frågan om eleverna ges möjlighet att uppnå kursplanens kunskapskrav 

handlar om just lärarens arbete på realiseringsarenan är också i sig en möjlighet till att 

samtliga lärare utom en svarar att det inte påverkar. Detta då det möjligen riskerar att anses 

som ett bristande yrkesutövande om lärarna inte kan hantera de negativa förutsättningar som 

påverkansfaktorerna skapar, negativa förutsättningar som de också tidigare i intervjuerna 

själva målat upp. Möjligen är det också en prestige som kan kopplas till erfarenhet, då lärare 5 

med endast ett år i yrket ifrågasätter just varför det skulle vara fult att erkänna att 

förutsättningar kan påverka i citatet på sida 32. Det är förstås också viktigt att poängtera att 

bara för att ett innehållsmoment måste väljas bort eller förändras i lektionsplaneringen 

behöver det inte alltid innebära att den nya undervisningenformen blir sämre för eleverna. 

Risken är förstås överhängande vid saker som brist på lokaler för simning, otillräcklig 

undervisningstid eller liknande typ av påverkan, men inte konstant vid varje typ av påverkan 

och den planering som blir dess konsekvens. 

 

Lärarnas svar och agerande kring inkluderingen av samtliga elever i undervisningen tyder på 

att det finns ett hänsynstagande för den individuella eleven och inte enbart gruppens 

genomförande. Samtliga lärare talar om en förmåga och en vilja att individualisera och 

anpassa undervisningen, vilket överensstämmer väl med läroplan och skollag samt får ses 

som en grundförutsättning för en likvärdig utbildning. Däremot är det tydligt att det främst är 

elever med svårigheter som undervisningen individualiseras för då alla fem lärare lyfter fram 

detta som exempel på inkludering. Det är ur ett rimligt tidsperspektiv troligen inte möjligt att 

kräva att varje elev, varje lektion, skall få individanpassad undervisning men endast två av 

lärarna lyfter aspekten om att undervisning också kan anpassas efter kunskapsnivå. 

Därigenom belyser de det faktum att undervisningen även kan individualiseras för de elever 

som anses ha kommit längst i utvecklingen, det som Asp-Onsjö (2006, s. 191) kallar för den 

didaktiska inkluderingen. 

 

Det är också intressant att när frågan istället berör hur eleverna behandlar dessa 

påverkansfaktorer och huruvida det kan uppstå olika förutsättningar för olika elever, utan att 

lärarnas arbete med måluppfyllnaden nämns, så är istället alla lärare övertygade om att olika 

påverkansfaktorer kan bidra till en undervisningsmiljö där elever får olika förutsättningar. 

Bland annat antyder lärarna att de fysiska miljöerna kan göra vissa aktiviteter lämpligare än 

andra, vilket också överensstämmer med Sandahls forskning (2004, s. 59f), på så vis kan 
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eleverna vars val av idrottsaktiviteter på fritiden överensstämmer med de aktiviteter som ofta 

återkommer i skolan på grund av den fysiska miljöns lämplighet exempelvis ges en fördel. På 

så vis går det att slå fast att dessa påverkansfaktorer faktiskt kan inverka på möjligheten till 

god lärmiljö och likvärdig undervisning, även om lärarens yrkesskicklighet och realisering av 

undervisningen också bör tas i beaktande. Frågan som uppstår blir därmed inte om, utan i 

vilken grad arbetet på transformeringsarenan och den makt som påverkansfaktorerna har där 

påverkar lärmiljön när den realiseras. 

 

8. Diskussion 

Studiens resultat visar på att det i likhet med den tidigare forskning som finns på området 

finns ett flertal påverkansfaktorer som är involverade på olika sätt i lärarnas 

planeringsprocess. De faktorer som tydligt indikeras i den tidigare forskningen summeras av 

bland annat Kougiomtzis (2006, s. 127) i områden som han kallar för konstitutionella, 

organisatoriska samt fysiska ramar i enighet med ramfaktorteorin som bland annat Linde 

beskriver (2012 s. 17f). Kougiomtzis visar i sin enkätstudie på att nästan samtliga lärare 

lägger stor vikt vid kursplanen, det vill säga de konstitutionella ramarna, och det är i hans 

studie den faktor som flest lärare är överens om vad gäller påverkan på planeringsprocessen 

och stoffurvalet. Ändå menar Kougiomtzis att  det är de fysiska och organisatoriska ramarna 

som har det största egentliga inflytandet på ämnet,  ett intryck som också Sandahl delar när 

han säger att  det är uppenbart att läro- samt kursplaner inte har haft någon direkt inverkan 

på de aktiviteter som genomfördes under lektionerna (2004 s. 65). Det starkaste stödet för 

detta är mest troligen den statistik som visar på att idrottsämnet än idag domineras av ett fåtal 

utvalda moment där bollspel är kraftigt dominerande, följt av friidrott och gymnastik, trots att 

dessa moment inte omnämns specifikt i kursplanen. 

 

I föreliggande studie skulle också lärarnas utpekande av den fysiska miljön som första och 

viktigaste faktor kunna stödja det antagandet av Kougiomtzis och Sandahl. Men det finns 

också en annan intressant aspekt att ta hänsyn till, nämligen inte bara hur pass stor påverkan 

en faktor har utan också hur den specifika faktorn faktiskt påverkar. I föreliggande studie 

värderas de konstitutionella ramarna högre än de organisatoriska och fysiska ramarna vid en 

direkt jämförelse, även om den skillnaden är relativt liten mellan faktorerna kursplan och 

fysisk miljö så är det ändå en tydlig värderingsskillnad. Så frågan är då varför kursplanen 
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ändå värderas som den faktor med störst påverkan i föreliggande studie, samt även i 

Kougiomtzis studie, om det ändå är så att planeringen sker utefter de organisatoriska och 

fysiska ramarna. Sandahls senaste statistik över lektionsinnehållet är från 2001, och inget i 

resultaten från föreliggande studie tyder på att lärarna använder bollspel, friidrott eller 

gymnastik i den dominanta omfattning som den statistiken visar vilket hade kunnat antyda ett 

paradigmskifte där 90-talets skolreformer och ämnets nya hälsoinriktning börjat ge tydliga 

effekter. Skolinspektionens rapport som beskrivs i inledningen och som ligger till grund för 

genomförandet av denna studie är dock från 2010 och visar fortfarande på en dominans av 

bollspel, även i en ännu större utsträckning än den som Sandahl pekar på i sin rapport vilket 

får ett sådant skifte att anses som mindre troligt. Istället är det möjligt att Sandahl och 

Kougiomtzis inte gör skillnad på hur dessa faktorer påverkar när de menar att kursplanen inte 

styr lektionsplaneringen lika mycket som den fysiska miljön. För det rör sig trots allt om en 

teoretisk påverkan genom kursplanen och begränsningen kan bara ses på ett papper när 

planeringen läggs, den fysiska miljön är dock levande och begränsningen får en praktisk 

innebörd då den dagligen upplevs fysiskt av lärare och elever till skillnad mot kursplanen. 

Även om båda faktorerna avgör vad läraren kan använda sig av i sin lektionsplanering, och 

deras totala påverkan kan värderas därefter, så är den fysiska miljöns begränsningar betydligt 

mer synliga på daglig basis än kursplanens, därav är det också ett rimligt antagande att det är 

det första man kommer att tänka på när man får frågan om påverkansfaktorer och det är också 

rimligt att det ges mer utrymme i olika typer av värderingar, som exempelvis de Sandahl och 

Kougiomtzis gjort. På samma sätt har exempelvis också tillgången till material en praktisk 

påverkan medan elevernas intressen har en teoretisk påverkan. Den distinktionen och 

möjligheten kan saknas hos Kougiomtzis och Sandahls redogörelser, däremot visar resultatet i 

föreliggande studie i enighet med just dessa två att inflytandet av de fysiska ramarna är högst 

reellt och i ständig påverkan av den planering och det verkställande som lärare gör. 

Skillnaden här är att lärarnas egna värdering av de konstitutionella ramarna ges ett större 

inflytande, dels då dess inflytande sträcker sig över flera arenor i form av formulering- likväl 

som transformeringsarenan, men framförallt då dess typ av påverkan kan skilja sig åt mot de 

organisatoriska eller fysiska ramarna. Föreslagsvis bör därav en bredare syn på 

påverkansfaktorer som fenomen och begrepp belysa fortsatta studier, exempelvis enligt 

figuren nedan. 
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Figur 1. Figur för jämförande av klassificerade påverkansfaktorer utifrån lärarnas 

ansedda påverkan 

 

I figuren tas därmed hänsyn till huruvida påverkansfaktorn är just teoretisk eller praktisk på 

det sättet som kursplan ställs mot de fysiska miljöerna i diskussionen ovan. En klassificering 

skulle kunna baseras utefter de beskrivna kriterierna där praktiska faktorer är fysiska delar av 

undervisningen såsom lokaler och material och teoretiska faktorer är icke-fysiska såsom 

tidsfördelning och styrdokument, därefter läggs de till vänster eller höger. På samma sätt sker 

också påverkan, vilket beskrivs i analysen av resultatet ovan, på ett vidgande eller 

begränsande sätt. Lärarna beskriver faktorer som kursplan eller fysiska faktorer som något 

som begränsar stoffurvalet och tvingar lärarna att anpassa planeringen utefter de begränsande 

ramar som dessa skapar. Elevintressen och egna erfarenheter är exempel på faktorer som 

istället kan vidga planeringens innehåll, vill eleverna exempelvis utföra en viss typ av 

aktivitet som inte läraren hade i planeringen från början kan detta ändå åstadkommas just 

genom att eleverna utrycker sitt intresse. Däremot kan möjligheten till denna aktivitet 

fortfarande begränsas av skolans tillgång till lokaler och material vilket gör att de 

begränsande faktorerna är en större maktfaktor på transformeringsarenan än de vidgande, 
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utefter detta placeras faktorerna över eller under den vågrätta axeln. Lärargruppens egna 

värdering av hur pass mycket faktorerna påverkar avgör sedan värderingen mellan 1 och 10, i 

exemplet nedan används datan från föreliggande studie och de sju faktorer som samtliga 

lärare värderat. 

 

 

Figur 2. Ifylld figur för klassificerade påverkansfaktorer utefter datan i föreliggande 

studie 

 

På så vis möjliggörs också en tydligare värdering av de enskilda påverkansfaktorerna. Är man 

som granskare medveten om att praktiska faktorer rimligtvis syns mer än teoretiska faktorer 

kan den värdering man lägger i dessa behöva justeras därefter. Samtidigt bör någon som 

strävar efter att förbättra lärmiljön och förutsättningarna inom idrottsämnet också ha nytta av 

en sådan typ av kategorisering, exempelvis bör den som har makt inom transformeringsarenan 

huvudsakligen se till den praktiskt-begränsande kategorin som kan förbättras kraftigt genom 

ekonomisk stimulans. Den som har en makt inom formuleringsarenan bör huvudsakligen se 

till den teoretiskt-begränsande kategorin som troligtvis även den kan förbättras kraftigt, 

exempelvis genom politiskt inflytande.  
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Det bör dock tas i beaktning att dessa exempel på klassificeringar är baserade på erfarenheter 

från ett relativt litet urval av lärare, därmed är det av vikt att detta ses som ett förslag och en 

tanke för vidare forskning snarare än definitiva kategorier.  Exempelvis kan det också 

argumenteras för att lärarens egna erfarenheter kan begränsa planeringen snarare än vidga den 

om läraren till exempel enbart vill spela ishockey eftersom han eller hon själv har en 

bakgrund inom ishockeyn som föreningsidrott, istället för att då använda sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter om exempelvis skridskoåkning för att möjliggöra ett mer 

variationsrikt friluftsliv. Därav är det rimligt att inte bara faktorernas existens och uppfattade 

inflytande behöver studeras, som i fallet med den här studien, utan i framtida forskning än 

mer på vilket sätt faktorerna faktiskt påverkar för att kunna göra en definitiv klassificering av 

olika faktorer och därigenom bredda synen på påverkansfaktorer som fenomen. 

 

En annan intressant aspekt i studien är lärarnas inflytande på transformeringsarenan och hur 

denna står sig mot de identifierade ramfaktorernas inflytande. Björn Sandahl kallar i sin 

rapport idrottslärarna för förvaltare av ämnet (2004 s. 44) vilket är en term som blir extra 

tydlig just i Göran Lindes läroplansteori. Där ämnets avgränsning kontrolleras av staten på 

formuleringsarenan är det nämligen i slutändan lärarna som skall omsätta och verkställa 

denna i praktiken. Detta sker genom att lärarna tolkar de formulerade styrdokumentens 

utformning på transformeringsarenan och verkställer den på realiseringsarenan, således är det 

också lärarna som förvaltar ämnet och dess roll i dagens samhälle. De tidigare kursplaner som 

citerades i studiens bakgrund visar också tydligt hur staten på ett annat sätt än idag utövade en 

tydligare kontroll över handlingarna i ämnet, ett ämne som också i sig var mer tydligt 

avgränsat kring idrott än vad det är idag då det också har en tydlig hälsoinriktning. De 

instruktioner kring vad som skulle genomföras samt hur det skulle genomföras är borta ur 

styrdokumenten och det närmsta som kursplanen kommer vad gäller kontroll av själva 

processen idag är hänvisningar till det centrala innehållet. Annars handlar det uteslutande om 

måluppfyllnad och det innebär också att den makt och tolkningsfrihet som idag finns på 

transformeringsarenan för den enskilda läraren kan vara den största som funnits under de 

senaste hundratalet åren. Och i samband med den makten och friheten i tolkningsprocessen så 

ökar också inflytandet av de faktorer som kan påverka just lärarens tolkningsprocess, och 

således också de konsekvenser dessa påverkansfaktorer skulle kunna ha för elevernas lärmiljö 

och likvärdiga utbildning. 
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Att lärarna själva uppfattar att det finns sådana faktorer som kan påverka deras tolkning- och 

planeringsprocess kan tydligt ses i studiens resultat, likväl som det kan bevisas av tidigare 

forskning på området från Kougiomtzis (2006), Sandahl (2004) samt Lindström (2012). Att 

dessa påverkansfaktorer har en reell påverkan på lärarnas planeringsprocess genom att styra 

stoffurvalet kan också ses i föreliggande studie där lärarna själva belyser exempel på detta. De 

ger även de olika påverkansfaktorerna olika typer av värderingar och menar att deras 

påverkan på planeringen är olika starka. Baserat på dessa resultat kan man också tydligt 

föreskriva att ramfaktorer är ett inflytelserikt fenomen på transformeringsarenan där det 

konkurrerar med lärarens tolkningsfrihet. 

 

Att lärarna värderar sitt eget inflytande på transformeringsarenan är också tydligt, 

Skolinspektionen (2010) likväl som Sandahl (2004) återkommer till lektionsplaneringens 

innehåll och menar att kursplanen inte har tillräckligt med inflytande, Sandahl säger till och 

med att det är uppenbart att kursplanerna inte haft någon inverkan på lektionsinnehållet (2004, 

s. 65). Samtidigt som lärarna själva värderar kursplanens inflytande till högsta möjliga både i 

denna studie samt i Kougiomtzis (2006, s. 144). Resultaten visar dock här att lärarna hänvisar 

till kunskapskraven när de hänvisar till kursplanen, det centrala innehållet är inte ens 

omnämnt i någon av studiens intervjuer. Lärarnas återkommande höga värdering av 

kursplanen tillsammans med Kougiomtzis (2006, s. 70) samt Sandahls (2004, s. 67) 

konstaterande att kursplanen inte kan diktera lektionsinnehållet skulle dock istället kunna 

spegla den respekt för ämnets begränsning i form av syfte och mål som satts upp på 

formuleringsarenan. Men utan de äldre kursplanernas tydliga direktiv för kontroll så värderar 

lärarna sin egen tolkningsfrihet på transformeringsarenan betydligt högre än de antydanden 

som finns i kursplanens centrala innehåll. Så aktiviteterna håller sig inom ämnets avgränsning 

samt i linje med ämnets syfte och så länge måluppfyllnad sker så är det läraren och inte 

kursplanens centrala innehåll som har prioritet.  

 

Avslutningsvis så tycks lärarna just i denna egna planeringsprocess lägga stor vikt vid den 

fysiska miljöns inflytande, det är egentligen också den aspekt som skiljer sig mest från den 

tidigare forskningen där bland annat lärarna i  Kougiomtzis enkätstudie värderade inflytandet 

till betydligt mindre än det från exempelvis styrdokumenten, även om Kougiomtzis själv 

senare värderar de fysiska ramarnas reella inflytande som högre än de konstitutionella. 

Lärarna i Kougiomtzis studie värderar även inflytandet som främst kopplat till den kortsiktiga 
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planeringen (Kougiomtzis 2006 s. 159ff) medan lärarna i föreliggande studie värderar 

inflytandet gällande både den kortsiktiga och långsiktiga lika högt, även oavsett vilken ålder 

de undervisar mot. Det är också intressant att skillnaden mot det uppfattade inflytandet av 

materialtillgången är stort, 7,8 för den fysiska miljön respektive 4,0 för materialtillgången, då 

det ändå är snarlika praktiska faktorer inom de fysiska ramarna och just de bristande 

materiella förutsättningarna ges stort utrymme inom ämnet, framförallt internationellt av 

Hardman (2008 s. 22) men även nationellt av Sandahl (2004 s. 57). Även om lärarna 

visserligen poängterar här ovan att det är enklare att anpassa sig till brister i materialet än 

lokaler så är det en tydlig skillnad i värderingen då inflytandet nästan dubbleras. Möjligen kan 

förklaringen finnas i det som man kan utläsa om de materiella förutsättningarna inom ämnet i 

Hardmans studie (2008 s. 22), nämligen att vi är långt ifrån en värld där förutsättningarna för 

undervisningen ser likadana ut för alla. Ett intryck som också Sandahl uppfattar för 

idrottsundervisningen i Sverige (2004 s. 57). I slutändan handlar det trots allt om hur pass 

mycket inflytande den enskilda läraren ger materialtillgången och de övriga 

påverkansfaktorerna på transformeringsarenan.   

8.1 Metoddiskussion 

Under studiens tidigare metodavsnitt så förs ett resonemang kring valet av metod. 

Sammantaget står det tydligt att det vore önskvärt med ett större urval, samt även ett 

representativt urval baserat på läraryrket snarare än genom ett bekvämlighetsurval. Detta för 

att kunna generalisera studiens slutsatser, något som får anses omöjligt med det aktuella 

urvalet. Alternativt så hade en kompletterande kvantitativ undersökning kunnat fungera väl 

för att se vidden av de mönster som den kvalitativa undersökningen först lyft fram (Kvale & 

Brinkman 2009, s. 131-134). Detta blir extra tydligt i samband med de kvantitativa 

värderingsfrågor som används och som utgör grunden för värderingen av de olika faktorernas 

inflytande i relation till studiens andra forskningsfråga. Då urvalet här är mindre och 

dessutom lokalt begränsat riskerar faktorer som är varierande över landet att tydligt få en 

icke-representativ värdering, exempelvis i samband med den fysiska miljön vilket nämns i 

diskussionen här ovan. Frånvaron av kompletterande kvantitativa datainsamlingar samt de 

reservationer som lyfts fram i studiens metod gör att studien främst får inrikta sig på att 

framföra nya aspekter kring fenomenet påverkansfaktorer och därigenom möjligen fungera 

som en grund för vidare forskning snarare än att ge definitiva resultat och svar. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide. 

Intervjuguide 

 

Allmäna inledande frågor 

□ Ålder 

□ Utbildning 

□ År inom yrket 

□ Arbetar idag med elever i  F-3 □     4-6 □     7-9 □     Gymnasium □ 

 

Påverkansfaktorer enligt lärarna 

□ 1. Skulle du kunna beskriva hur du tänker kring idrottslärarens arbete med planering av 

lektionsinnehåll idag? 

(Öppen, bred fråga. Skapa ett bra samtal. Se inledande intryck och tolkning av begreppet 

planering samt haka på följdfrågor som här uppstår) 

 □ 1a.  ...gällande långsiktiga lektionsplaneringar? 

 (Definieras som den termin- eller årsbaserade planeringen för vilka moment 

 som lektionerna skall innehålla)  

 □ 1b. ...gällande enskilda lektionsplaneringar? 

  (Definieras som den specifika planeringen som sker inför en enskild lektion, 

 exempelvis rörande olika övningar den skall innehålla samt vilken tid som 

 avsätts till dessa ) 

□ 2. Använder du dig själv av en långsiktig lektionsplanering i arbetet som lärare inom Idrott 

och Hälsa?  

 □ 2a. Hur går planeringen av denna till? 

 □ 2b. Vilka faktorer upplever du påverkar planeringen? 

 (Om oklart, kan ges exempel som tid, material, elevintresse) 

 □ 2c. Sker arbetet med den långsiktiga planeringen på egen hand eller 

 tillsammans med andra lärare? 

 □ 2d. Vad upplever du att du/ni som lärare behöver ta hänsyn till vid valet av 

 lektionsinnehåll i den långsiktiga planeringen? 

 □ 2d. Vilken av dessa faktorer skulle du anse vara den viktigaste för dig? 



46 

 

□ 3. Använder du dig själv av enskilda lektionsplaneringar inför dina lektioner? 

 □ 3a. Hur ofta? 

 (Exempelvis aldrig, sporadiskt, regelbundet, alltid) 

 □ 3b. Hur går planeringen av dessa till? 

 □ 3c. Vilka faktorer upplever du påverkar planeringen? 

 □ 3d. Vilken av dessa faktorer skulle du anse vara den viktigaste för dig? 

□ 4. Finns det lokala styrdokument på skolan som påverkar ditt långsiktiga eller kortsiktiga 

planeringsarbete? 

(Lpp, matriser etc) 

□ 5. Utöver de faktorer som du nämnt kring din egen planering tidigare, finns det övriga 

påverkansfaktorer som du tror kan spela in i andra sammanhang som exempelvis på andra 

skolor, med andra lärare eller andra elever? 

 

Påverkansfaktorers betydelse 

6. På en skala mellan 1-10 där 1 innebär ett väldigt litet inflytande och 10 innebär ett väldigt 

högt inflytande, hur värderar du X inflytande på den långsiktiga innehållsplaneringen? Samt 

på vilket sätt påverkar X planeringen enligt din uppfattning? (Inled med de faktorer som 

kommit fram tidigare i intervjun, värdering sker först och sedan följdfrågan om att 

konkretisera hur det påverkar) 

□ Tidigare i intervjun nämnda, ej tidigare fastställda, påverkansfaktorer 

□ Tidsfördelning för undervisning 

□ Elevantalet 

□ Materialtillgång/Ekonomiska resurser 

□ Elevernas egna intressen 

□ Fysisk miljö/lokaler 

□ Egna erfarenheter, kunskaper och intressen 

□ Kursplanens nationella mål 

 

□ 7. Skiljer sig inflytandet åt när det kommer till den enskilda lektionsplaneringen? 

 □ 7b. På vilket sätt? 

 □ 7c. I vilken utsträckning?  

□ 8. Påverkar de övriga faktorerna möjligheten att erbjuda en lärmiljö där alla elever kan 

uppnå kursplanens nationella mål? 
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□ 9. Hur går du tillväga för att omsätta de nationella målen i planeringen? 

 

Elevers lärande och en likvärdig utbildning 

□ 10. Kan dessa tidigare nämnda faktorer innebära olika förutsättningar för olika elever i 

ämnet tror du? 

□ 11. Upplever du att eleverna i din nuvarande planering får möjlighet att arbeta med alla de 

delar som ingår i kursplanen under skolåret? 

□ 12. Hur, och i vilken omfattning, finns det möjlighet att ta hänsyn till elevernas egna 

intressen i lektionsplaneringen? 

 □ 12a. Kan det innebära att enbart vissa elevers intressen omsätts i praktiken? 

□ 13. Vad innebär integrering för dig i undervisningen? 

□ 14. Vad innebär inkludering för dig i undervisningen? 

□ 15. Arbetar du medvetet med integrering eller inkludering av elever i undervisningen? 

(Integrering definieras som att samtliga elever, även elever med särskilda behov, deltar i den 

gemensamma ordinarie undervisningen. Inkludering definieras som att samtliga elever inte 

bara deltar utan att den aktuella undervisningen också anpassas utefter samtliga elever) 

 □ 15a. På vilket sätt? 

 

Kom ihåg insamlingen av terminsplaneringarna. 

 


