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Sammanfattning 

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka om och i så fall hur idrottslärare i grundskolans 

senare år uppfattar att innehållet förändrats i och med 2011 års kursplan, samt hur dessa 

innehållsförändringar i så fall har påverkar undervisningen? Studien har utförts med intervju som 

metod och fem verksamma idrottslärare har deltagit. Min studie har utgått från en kvalitativ 

intervju där lärarnas uppfattningar kring innehållet i kursplanen har varit i fokus. Studien har även 

gått in på hur implementeringen har sett ut, eftersom det är en del av en process när en ny 

läroplan tas i bruk. 

Tidigare forskning har visat att det vid införandet av Lpo94, föregångaren till Lgr11, krävdes 

det tolkning av lärarna och lärarna menade att kursplanen i idrott och hälsa var luddigt skriven. 

En anledning till otydligheten var att lärarna i många fall inte fick någon fortbildning.  

Resultatet av min studie har jag analyserat utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Resultatet 

som har framkommit är att implementeringen av Lgr11 har varit krävande och lärarna uppfattar 

inte att de fått den tid och fortbildning som de hade önskat. Alla lärare ser friluftsliv som en 

större del i dagens kursplan men de har svårt att veta hur de ska nå upp till de krav som ställs på 

området. Vidare ser lärarna en förskjutning mot ett mer teoretiskt innehåll. Ledarskap är en del 

som är borttagen, vilket lärarna ser som något negativt. Två av lärarna anser att de inte ändrat sin 

undervisning nämnvärt, medan tre av respondenterna ser förändringar i sin undervisning jämfört 

med hur undervisningen bedrevs utifrån Lpo94. Ett exempel på det är att lärarnas lektioner blivit 

mer teoretiska och att de involverar eleverna mer nu än vad de tidigare gjort. 

 

Nyckelord: Didaktik, Idrottslärare, Intervju, Kursplanens innehåll, Läroplansteori 
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1. Inledning 

Jag läser till idrottslärare med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasiet vid Uppsala 

universitet. När jag började min utbildning hösten 2010 arbetades det utifrån läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994, Lpo94, (styrdokumentet i 

den svenska skolan). Exempelvis var kurslitteraturen och föreläsningarna inriktade mot Lpo94. 

Dock nämnde lärarna på universitetet att en ny läroplan var på väg att bli implementerad i 

skolorna. Det gav mig mycket att fundera kring, vad skulle detta innebära i praktiken? Efter de 

första terminerna blev det sakta en övergång från den förra till den nuvarande läroplanen, 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11.        

Jag har många gånger ställt mig frågan hur införandet av en ny läroplan kommer att påverka 

mig som nyexaminerad lärare. Finns det någon förändring mellan Lpo94 och Lgr11, och vilka är 

förändringarna i så fall. I mitt fall tycker jag det är intressant att se hur lärarna upplever detta 

skiftet med inriktning på kursplanens innehåll och hur lärarna tänker kring det.    
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2. Definition av centrala begrepp 

I kommande avsnitt definieras de centrala begrepp som är relevanta för fortsatt läsning. 

 

I detta examensarbete kommer begreppet kursplan att användas och det innefattar ämnets syfte 

och vilket innehåll lektionerna ska utgå ifrån.1 I det här examensarbetet kommer endast 

kursplanen för idrott och hälsa att beröras.  

Begreppet läroplan är bredare och det innefattar tre olika delar: 

 

1. Skolans värdegrund och uppdrag 

2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 

3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav 2 

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 kommer 

att förkortas Lpo94. 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kommer att förkortas 

Lgr11. 

                                                 
1 Skolverket 2011b, s. 4. 
2 Skolverket 2011b, s. 3.  
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3. Bakgrund 

Debatter om barn och ungdomars hälsa har varit på agendan mycket under de senaste åren. 

Diskussioner blommar upp i en tid då hälsorelaterade sjukdomar som diabetes, fetma samt hjärt– 

och kärlsjukdomar blir allt vanligare bland yngre människor. Orsaken till dessa samhällsproblem 

brukar förklaras i barn och ungdomars stillasittande liv. Här kan skolidrotten få en betydande roll 

för elevernas hälsa. Lektionerna i idrott och hälsa kan vara den enda fysiska aktiviteten för vissa 

elever. För att ge eleverna kunskaper och fysisk aktivitet kan fler idrottstimmar under deras 

skoltid vara en väg att gå. Mer idrott kan öka elevernas intresse för fysisk aktivitet och det kan 

leda till ett mer aktivt liv. 3I en artikel i GP pekar författarna på att mer idrott i skolan skulle 

främja elevers hälsa. Många elever upplever skolan som en stressande miljö och med det kommer 

den fysiska och psykiska ohälsan. Men genom fysisk aktivitet ökar inte bara elevers fysiska 

utveckling utan det bidrar även till bättre koncentration, fysisk självkänsla och minskad stress. 

Därför anser debattörerna att idrottstimmarna bör utökas till åtminstone tre timmar per vecka, än 

de två timmar som eleverna får idag. Men de menar också att det bör framgå vad idrottens roll är. 

Författarna anser att det centrala i ämnet bör vara att bidra till att ge elever kunskap om fysisk 

aktivitet och vad fysisk aktivitet betyder i stort. Detta är dock något som inte framgår i 

kursplanen för idrott och hälsa menar författarna i artikeln. 4 

Hösten 2011 infördes den nya läroplanen, Lgr11. Syftet till införandet av Lgr11 var att ge en 

tydligare bild av innehållet eftersom den förra läroplanen ansågs vara svårtolkad. Införandet 

skulle även ge en mer rättvis betygsbedömning. En skillnad som är tydlig i den nuvarande 

kursplanen jämfört med Lpo94 är det centrala innehållet, vad eleverna ska lära sig, som nu är 

tydligt nedtecknat i punktform och samma innehåll ska gälla alla skolor oavsett vilken kommun 

skolan ligger i.5  

Eftersom Lgr11 fortfarande är förhållandevis ny är forskningen om den relativt begränsad. 

Däremot har skolverket gett ut en skrift Ett år med ny läroplan där utvalda lärare intervjuas om hur 

arbetet har sett ut och vad som har förändrats under Lgr11. Lärare kommenterar den nya 

läroplanen och berättar att införandet har lett till att de har börjat arbeta på nya sätt och att 

mycket av arbetet har skett i arbetslag. De har bland annat arbetat tillsammans med pedagogisk 

planering. Något negativt som lärarna ser med läroplanen är att det är mycket i Lgr11 som kräver 

tolkning, både utav den enskilda skolan och av läraren. Lärarna känner här att de behöver mer 

stöd för att kunna genomföra underviningen så att den blir likvärdig. 6 

                                                 
3 Hansson 2013, www.riksdagen.se (2013–11–27). 
4 Lundvall m.fl. 2013, www.gp.se (2013–11–24). 
5 Wallström & Idling 2010, www.dn.se (2013–09–05). 
6 Skolverket 2012, s. 1,6. 

http://www.gp.se/
http://www.dn.se/
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 Sedan enhetsskolans införande 1962 har skolan infört fyra olika läroplaner. Med ett 

läroplansskifte sker förändringar och innehållet i kursplanerna har genomgått omfattande 

förändringar. Ett flertal studier har fastslagit att det som står i kursplanen inte alltid är det som 

lärs ut i skolorna. 7 Innehållet i den förra kursplanen för idrott och hälsa, Lpo94 var luddigt 

främst på grund av otydliga ramar och anvisningar. Under tidigare kursplaner har det varit mer 

åtstramat och ett mer tydligt innehåll. 8 

Med denna bakgrund har jag valt att inrikta mitt examensarbete på idrott och hälsa och på den 

rådande läroplanen Lgr11. Det har tidigare gjorts uppsatser om hur betygsystemet har förändrats 

i och med införandet av Lgr11 och hur det har påverkat lärare i deras undervisning. Därför 

kommer jag att inrikta mitt examensarbete på att undersöka om innehållet i Lgr11 har påverkat 

lärare i deras undervisning och hur de i så fall ser på förändringen.  

  

                                                 
7 Sandahl 2002, s. 12; Ekberg 2009, s. 212; Annerstedt 2008, s. 315. 
8 Sandahl 2002, s. 12, 16. 
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4. Historisk tillbakablick 

För att få en förståelse i hur ämnet och innehållet har förändrats kommer ämnet beskrivas över 

tid, från tidigt 1800–tal till innan Lpo94 togs i bruk.  

 

Gymnastiklärarutbildningen startade 1813 i Sverige och i samband med det genomfördes försök 

att inrätta fysisk fostran i skolan, vilket blev startskottet för idrotten i skolan. Gymnastikämnet 

ansågs vara en hälsobefriande åtgärd och genom gymnastiken skulle så kallad själslig 

överansträngning motverkas. Ämnets innehåll grundade sig på Per Henrik Lings tankar. 9 Ling 

betraktas vara gymnastikens fader och han utvecklade övningar som utgjorde ämnets innehåll 

under stora delar av 1800– talet. Lings gymnastiska tankar baserades på studier som berörde 

anatomi och människors arbete. 10 Det var dock hans son Hjalmar Ling som aktualiserade 

tankarna. 11 

Under 1860–talet skedde det en övergång från den traditionella gymnastiken till att mer 

efterlikna soldatträning. Kvinnor fick under denna tidsperiod väldigt lite undervisning, eftersom 

idrotten kom att rikta in sig mer mot männen.12 Under slutet av 1800–talet skedde ytterligare en 

förändring. Idrottsämnet stabiliserades och 1887 infördes en kontroll av skolors 

gymnastikundervisning vilket bidrog till en ökad status. Den militära fasen med soldatträning var 

på väg ur tiden, i och med det fick även kvinnorna mer utrymme i undervisningen. Ämnets 

innehåll började förändras och mer innefatta lek. Förändringen hade sitt ursprung i 

Stockholmsspelen, OS, som genomfördes i Stockholm 1912. 13  

1919 ändrades namnet från gymnastik till gymnastik med lek och idrott. Innehållet hade 

förskjutits från Linggymnastiken till att nu innefatta flera olika aktiviteter. 14 Under efterkrigstiden 

vilade ämnet på en fysiologisk grund. Det centrala i innehållet var konditionsträning i olika 

former samt lek och musik. För att uppnå maximal effekt skulle eleverna ha idrott tre gånger i 

veckan. Här sker en tydlig förskjutning mot dagens undervisning. Lärarnas främsta uppgift var att 

få eleverna aktiva och att svettas. 15    

Ämnet bytte namn från gymnastik till idrott under 1980– talet. I och med införandet av en ny 

läroplan Lgr80, förespråkades en tydlig individualisering och samundervisning.16 Vad 

undervisningen skulle innehålla stod inte tydligt utskrivet vilket innebar att det blev färre direktiv 

                                                 
9 Annerstedt 1991, s. 104,132. 
10Lundvall & Meckbach 2007, s. 251. 
11 Sandahl 2005, s. 27. 
12 Annerstedt 1991, s.132.  
13 Annerstedt 1991, s. 133. 
14 Annerstedt 1991, s. 133. 
15 Annerstedt 1991, s. 133. 
16 Sandahl 2005, s. 84. 
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till lärarna. Målet med idrottsundervisningen utökades och ämnet syftade till att ge elever 

möjlighet att utveckla deras fysiska, psykiska, sociala och estetiska utveckling. 17 

Sandahl sammanfattar innehållet i kursplanerna under 1900–talet, där det går från en 

dominans av olika idrottsgrenar och mer detaljrikt innehåll till en förskjutning mot mer teoretiska 

inslag som livsstil, livsmiljö och hälsa. 18        

                                                 
17 Annerstedt 1991, s. 133–134.  
18 Sandahl 2005, s. 98. 
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5. Beskrivning av styrdokumenten för Lpo94 och Lgr11 

För att ge en klarare bild av idrott och hälsa under Lpo94 och Lgr11 kommer jag att redovisa 

respektive kursplan med fokus på innehållet. I den avslutande delen sker en jämförelse mellan de 

två kursplanerna. 

5.1 Lpo94 

1991 tillsattes en kommitté på regeringens begäran, där syftet var att lämna förslag på en ny 

läroplan och tillhörande kursplan. I propositionen framfördes att den nya läroplanen skulle bli 

tydligare än tidigare och även mer kortfattad. 19 Förslaget godkändes och Lpo94 trädde i kraft 1 

juli 1995. 20 Även namnet på idrottsundervisningen ändrades, från idrott till idrott och hälsa. 

Idrott var ett missvisande namn eftersom innehållet i ämnet var bredare än bara 

idrottsaktiviteter.21 Med detta namnbyte blev det fokus mot ett hälsorelaterat innehåll. 

Undervisningen skulle individanpassas vilket bidrog till att innehållet kunde skifta mellan skolor. 

Skolorna upprättade även lokala kursplaner. En diskussion som uppstod vid namnbytet var hur 

undervisningen i hälsa skulle bedrivas, om ämnets aktiviteter skulle inriktas mot hälsa eller om det 

var den fysiska aktiviteten som skulle bidrar till en god hälsa. 22 

I läroplanen står de grundläggande värdena utskrivna, som skolan ska utgå ifrån, samt mål och 

riktlinjer som skolan ska arbeta efter. 23 I kursplanen står innehållet beskrivet och det ska klargöra 

vad eleven bör få kunskap om. Sedan väljer läraren utifrån elevens kunskap ett lämpligt stoff och 

arbetsätt. 24 En tanke med Lpo94 är att se undervisningen utifrån ett progressionsperspektiv. Det 

innebär att svårighetsgraden i ämnet ska ändras under respektive årskurs, kunskaperna som 

eleverna tillägnar sig ska följa dem under skoltiden men också senare i livet. 25 

  

5.1.1 Innehållet i kursplanen 

Innehållet i kursplanen för idrott och hälsa har förändrats under Lpo94, från att tidigare ha utgått 

från specifika huvudmoment under Lgr62 och Lgr80, till att istället omfattas av tre 

kunskapsområden. Kunskapsområdena var mer övergripande men också otydligare då det inte 

                                                 
19 Proposition 1192/93:220, s. 1. 
20 Skolverket 1994, s. 1.  
21 Sandahl 2005, s. 90. 
22 Sandahl 2005, s. 25; Lundvall 2004, s. 22. 
23 Skolverket 2007, s. 5.  
24 Skolverket 1994, s. 1. 
25 Sandahl 2005, s. 91. 
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framgick några detaljer om undervisningen, utan bara vad områdena skulle utgå från. Mycket av 

det som stod fick läraren själv tolka. 26 

 

 

De tre kunskapsområdena var: 

 

 Rörelse, rytm och dans 

 Natur och friluftsliv 

 Livsstil, livsmiljö och hälsa. 27 

 

Dessa kunskapsområden är dock inte utskrivna i den reviderade versionen av kursplanen som 

utkom år 2000. Utan i den står allt under en gemensam rubrik: Ämnets karaktär och uppbyggnad.28 

Tanken var att kunskapsområdena skulle styra undervisningen och att innehållet skulle 

breddas, även att det skulle ske en övergång från ett övningsämne till ett kunskapsämne. I 

praktiken förändrades dock undervisningen väldigt lite i och med den nya kursplanen. Ett 

exempel på det är friluftsliv som bara fick en tiondel av undervisningen i skolan, trots att det var 

ett av tre kunskapsområden. Istället blev det bollsport, fysisk träning, gymnastik och friidrott som 

dominerade. 29 Att vissa ämnen blev dominerande kan tyda på en svårighet eller en ovilja att 

realisera innehållet. 

En förändring som infördes i och med Lpo94 var antalet undervisningstimmar. Under Lgr 80 

skulle idrottsundervisningen innefatta 537 timmar, vilket kan jämföras med Lpo94 då 

idrottsundervisningen stod för 460 timmar. Dock hade elevens val ökat från 112 timmar till 470 

timmar och där kunde skolorna välja att använda timmar till idrottsundervisningen för att 

förbättra och stärka undervisningen. 30  

5.2 Lgr11 

Under hösten 2011 ersattes Lpo94 av Lgr11, där det är ett tydligt fokus på att eleven ska 

utvecklas i olika moment. Den nya kursplanen i idrott och hälsa har till uppgift att ge elever 

förutsättningar att: 

 röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 

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

 genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och  

                                                 
26 Sandahl 2005, s. 93, 97. 
27 Skolverket 1994, s.31. 
28 Skolverket 2007, s. 23. 
29 Sandahl 2005, s. 265; Skolverket 1994, s. 31.  
30 Sandahl 2005, s. 90. 
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 Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. 31 
 

 

5.2.1 Innehållet i kursplanen 

För att ge kursplanen en mer tydlig och konkret struktur har innehållet punktats upp i vad som 

kallas det centrala innehållet: 

 

 Rörelse 

 Hälsa och livsstil 

 Friluftsliv och utevistelse. 32  

 

Skolinspektionen visar i sin rapport att rörelse är den del som mest är i fokus i undervisningen, 

både idag och under Lpo94. I begreppet rörelser ingår allt från bollsport till lekar. 33  

Läraren behöver inte följa det centrala innehållet fullt ut, utan det ska mer ge en anvisning om 

ämnets struktur. Läraren ska däremot utforma undervisningen efter elevernas behov vilket kan 

innebära att vissa delar berörs mer. Det är upp till läraren att välja hur mycket tid som ska läggas 

på de olika områdena då det inte finns några ramar uppsatta om hur tiden ska disponeras. 34  

5.3 Jämförelse mellan Lpo94 och Lgr11 

En skillnad som är utmärkande mellan Lpo94 och Lgr11 är att kursplanens struktur har 

förändrats från strävansmål och uppnående mål till syfte och det centrala innehållet. 35  

I kursplanen för Lgr11 betonas att elever ska få möjlighet att delta i en varierad undervisning 

utifrån deras individuella förutsättningar. Därför lyfts flera olika former av aktiviter fram som 

exempelvis dans, gymnastik och lek. I friluftsliv ingår även utemiljö och detta är en del som är 

mer central nu än tidigare. 36 Något som läggs vikt vid är att ge eleverna förutsättning och 

kunskap i ”Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras”. 37 I 

kommentarmaterialet till Lgr11 står det mer utförligt vad eleven konkret ska utöva inom 

friluftsliv och utevistelse, såsom att kunna anpassa sig till naturen och få kunskap i hur naturen 

kan användas som redskap vid planering av en uppgift. Planering och genomförande av en 

friluftsaktivitet sker för alla betyg. Men för att nå ett högre betyg måste eleven kunna visa olika 

                                                 
31 Skolverket 2011b, s. 51.  
32 Skolverket 2011b, s. 53–54.  
33 Skolinspektionen 2011, s. 12. 
34 Skolverket 2011a, s. 4–5. 
35 Skolverket 2011b, s. 4; Skolverket 2007, s .5. 
36 Skolverket 2011a, s. 6.  
37 Skolverket 2011b, s. 54.  
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grad av anpassning för friluftsområdet. 38  I kursplanen för Lpo94 står det att eleven i nionde 

skolåret ska kunna ”Planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider”. 39 Men det 

står inte på vilket sätt detta ska ske, och det är inte utskrivet tydligt vad som gäller för att nå ett 

visst betyg. 40      

En annan skillnad är att elever själva ska utveckla förmågan att planera för en fysisk aktivitet 

för att sedan genomföra och värdera aktiviteten utifrån olika aspekter. Här ska eleven få kunskap 

om begrepp för att kunna föra ett resonemang kring den fysiska aktiviteten. Detta moment har 

ersatt ledarskapsuppgiften som var gällande under Lpo94. 41 

 Något som genomsyrar kursplanen i idrott och hälsa i Lgr11 är att ge elever kunskap om 

ämnet ” i, om och genom fysisk aktivitet”. 42 Det går även att se en progression i Lgr11, från de 

tidigare skolåren till årskurs 9. I de yngre åren är det exempelvis enklare rörelse som eleven ska 

arbeta med, från grovmotoriska rörelser för att sedan innefatta mer komplexa rörelser. 

Progressionen utgår från att kunna genomföra aktiviteter till att utveckla aktiviteten och samtidigt 

få en förståelse för vad man gör och varför. Genom denna förmåga utvecklar eleverna kunskap 

om fysisk aktivitet som de använder under skoltiden men även senare i livet. 43 

En utvärdering som skolinspektionen genomförde 1992, med en uppföljning 2003, visar att 

lärare i idrott och hälsa till stor del bygger sin undervisning kring bollsporter. 80 av 240 lärare 

som svarat på frågan om vilken aktivitet som dominerar undervisningen svarar att bollspel är den 

vanligaste aktiviteten. Friluftsliv däremot som står utskrivet i kursplanen är inte med bland de 

vanligaste aktiviteterna. 44 Det visar att det som uttrycks i kursplanen inte alltid efterföljs och att 

verkligheten ser annorlunda ut. Detta kan även utläsas av skolinspektionens flygande tillsyn där 

cirka 300 lektioner granskades oanmält. Skolinspektionen undersökte bland annat hur innehållet 

såg ut under lektionerna. Resultatet de fick fram från tillsynen var att bollsport var det 

dominerande innehållet. Däremot såg de få lektioner där innehållet berörde dans, friluftsliv eller 

hälsa. Skolinspektionen anser att om inte innehållet i lektionerna förankras i kursplanen kan det 

leda till problem. Ser skolorna olika på innehåll och vad som står beskrivet i kursplanen kan det 

leda till att det inte blir en likvärdig utbildning. 45 För att det ska vara likvärdigt och livfullt måste 

skolorna ”[…]förändra undervisningen i idrott och hälsa så att den speglar hela kursplanens 

innehåll”. 46   

Sammanfattningsvis kan man se att de största förändringarna mellan den rådande och den 

förra kursplanen är att nu finns det ett centralt innehåll som läraren kan se som ett verktyg. 

                                                 
38 Skolverket 2011a, s. 16; Skolverket 2011b, s. 55–57. 
39 Skolverket 2007, s. 24. 
40 Skolverket 2007, s. 25. 
41 Skolverket 2011a, s. 6, 8.  
42 Skolverket 2011a, s. 6. 
43 Skolverket 2011a, s. 12. 
44 Skolinspektionen 2011, s. 4. 
45 Skolinspektionen 2010, s. 4–5. 
46 Skolinspektionen 2010, s. 7.  
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Friluftsliv har fått en mer framträdande roll, där eleven ska organisera, planera och genomföra en 

friluftsaktivitet. Något annat som skiljer dem åt är att i dagens kursplan finns inte längre ledarskap 

med.  
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6. Litteraturöversikt 

Detta avsnitt har två delar, först en genomgång av tidigare studier och sedan en genomgång av 

teoretiska utgångspunkter som är ramfaktorer och läroplansteori.  

Jag har valt att kalla detta område för tidigare studier eftersom det kommer att beröra 

avhandlingar, rapporter och studier.  

 

Det har tidigare gjorts avhandlingar där fokus varit på att undersöka styrdokument med olika 

infallsvinklar. Till exempel att undersöka hur hälsa kommer in i undervisningen men också 

studier som visar hur fysisk aktivitet påverkar elever i skolan. Exempel på avhandlingar är Mikael 

Quennerstedt 2006, Att lära sig hälsa. Däremot är det få studier som behandlar Lgr11 eftersom 

den inte varit i bruk under så lång tid. Därför inriktar jag min studie mot Lgr11 och dess innehåll.  

 

6.1 Styrdokument 

Jane Meckbach behandlar förändringar som skett inom ämnet idrott och hälsa med utgångspunkt 

från Lpo94. Det Meckbach fokuserar på är hur läraren uppfattar arbetet med Lpo94, det vill säga 

hur deras lektioner ser ut och hur innehållet kopplas till läroplanen. Resultatet av studien pekar på 

en ändrad uppfattning hos lärarna, att arbetet har blivit friare. Tidigare hade läraren ett uppdrag 

att lära eleverna hur de skulle utföra en viss aktivitet, exempelvis en gymnastikövning. Det var 

mer ett fokus på teknikträning. Under Lpo94 har lärarna fått utforma sin undervisning mer 

självständigt än tidigare. Alla lärare ser dock inte någon förändring efter införander av Lpo94. 

Mycket är sig likt i undervisningen och även innehållsmässigt. Lärarna ser dock tendenser till att 

ämnet skiftat från ett prestationsämne till ett hälsoinriktat ämne. Lärare som deltagit i studien 

berättar under intervjuer att syftet med deras lektioner är att ge elever både teoretisk och praktisk 

undervisning. Dock är det bara några få lärare som verkligen gör denna skillnad att ta in 

teoretiska inslag i de praktiska momenten.  47   

I Claes Annerstedts artikel analyseras styrdokument och hur dessa tolkas, det vill säga vilka 

mål och riktlinjer som ska följas. De forskningsfrågor som behandlas är hur utbildningsystemen 

ser ut och vilka krav som finns på styrdokument med utgångspunkt från den svenska och de 

skandinaviska skolorna. Resultat som framkommit i Annerstedts artikel är att de skandinaviska 

skolorna är relativt lika, där alla länders skolor genomgått en skiftning mot en decentraliserad 

skola där ansvaret för innehållet i skolan bedrivs lokalt men syfte och mål är formulerade på en 

nationell nivå. Skolan har också rört sig mot en mål och resultatinriktad undervisning. Annerstedt 

                                                 
47 Meckbach 2004b, s. 1–6; Meckbach 2004a, s. 95.  
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menar i sin artikel att kursplanen under Lpo94 är mindre detaljstyrd jämfört med tidigare 

kursplaner. Något som är intressant i artikeln är att områden som är nämnda i kursplanen som 

bland annat simning, friluftsliv och orientering inte ges mycket utrymme i idrottsundervisningen 

utan det är bollspel som dominerar, vilket inte står med i kursplanen. Annerstedt menar att det är 

tydligt att det som lärarna ska utgå ifrån inte stämmer överens med verkligheten. Något som 

kursplanen i Sverige har fått kritik för är att den är vag och att mycket är en tolkningsfråga, bland 

annat som vad ordet hälsa betyder. Författaren belyser att det är en klyfta mellan vad som lärs ut i 

skolan och vad som eleverna faktisk ska lära sig. 48 

Björn Sandahl tar i sin avhandling upp hur idrottsundervisningen har sett ut i Sverige mellan 

1962–2002. Han gör en historisk genomgång hur det har sett ut genom tiderna och gör en 

jämförelse mellan läroplaner under åren 1962–2002. Han kommenterar införandet av Lpo94 och 

vilka förändringar som har skett. I Lpo94 är innehållet bredare, dock anser Sandahl att det blev 

otydligare vad som egentligen skulle läras ut, eftersom det inte står vad som ska ingå i 

undervisningen på samma sätt som tidigare. Ett exempel är att det tidigare stod nämnt vilka 

idrotter som lärarna skulle undervisas i och om, detta blev nu istället inlagt under rubriken 

rörelse. Friluftsliv fick större utrymme och blev ett av tre kunskapsområden som det skulle 

undervisas i. Det tredje området blev hälsa som fick en framskjuten roll i kursplanen. Innehållet i 

Lpo94 lämnade mycket åt tolkning då det inte var detaljerat vad som egentligen skulle läras ut. En 

stor skillnad som syns mellan 1962–2002 är namnet på idrottsundervisningen. Från gymnastik till 

idrott, till idrott och hälsa som ämnet heter idag. I och med namnändringen ser man hur ämnet 

har ändrat karaktär från att tidigare varit fokus på gymnastik till en mer förskjutning åt hälsa och 

ett hälsoperspektiv. Även innehållet i kursplanen har förändrats. Under Lgr62 var gymnastik en 

av de centrala delarna, men detta började förändras och vid införandet av Lgr69 var gymnastiken 

inte det dominerande momentet. Under Lgr80 skiftade innehållet till ett idrottsinnehåll med olika 

idrottsgrenar men det fanns även en viss tendens till att få in hälsa. Under Lpo94 får hälsa en 

betydande roll medan de klassiska idrottsgrenarna inte längre är utskrivna.49  

Även Jan Erik Ekberg pekar på förändringen efter införandet av Lpo94. Skolan har gått mot 

en decentralisering och mycket sker på lokal nivå, som innehållet i undervisning, hur 

undervisningen ska bedrivas men även beslutsfattande. Ämnet har gått från att vara ett fysiskt 

ämne där kroppen varit i fokus till att nu vara ett ämne där bildningen är i fokus. Avhandlingen 

behandlas utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv där han tar upp relationen mellan de olika 

arenorna: formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. Han pekar på 

olikheter mellan läroplanen (formuleringsarenan) och undervisningen (realiseringsarenan). Ekberg 

vill belysa att det inte finns någon konkret uppfattning om vad eleverna ska lära sig i ämnet vilket 

bidrar till att det innehållet som behandlas under lektionen inte stämmer överens med vad som 

faktiskt står i läroplanen. Ekberg tar upp att innehållet i idrottsämnet kan utgå från tre olika 

                                                 
48 Annerstedt 2008. 
49 Sandahl 2005, s. 92, 96–98, 188. 
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nivåer; kursplanen, hur läraren talar om ämnet och hur lärandet ser ut i undervisningen. Något 

som framkommer är att kursplanen inte har en tydlig struktur och sambandet mellan idrott och 

hälsa blir diffust. Studien påvisar även att ämnet har en svag avgränsning, vilket innebär att det 

finns olika uppfattningar om vilken grund, innehåll och grundläggande begrepp som ämnet ska 

vila på. Därför kan innehållet i undervisningen variera mellan de olika arenorna men även mellan 

lärare. Under de observationer som gjorts inom ramen för denna avhandling menar Ekberg att 

lärare ser fysisk aktivitet som eftersträvandsvärt, och att hälsa inkluderas i de fysiska aktiviteterna 

snarare än som en egen del.  50  

I en artikel från 2011 diskuteras huruvida innehåller i Lgr11 är tydligt nog. Artikeln inriktar sig 

mot årskurs 4–6. Författarna framhåller att lärarnas åsikter gå isär gällande innehållet i Lgr11. 

Men genomgående anser lärarna att det blivit tydligare. Vissa lärare anser dock att 

formuleringarna inte är tydliga nog och att det är mycket av innehållet som kräver tolkning. 51     

Lundvall, Meckbach & Wahlberg redovisar i artikeln lärandets innehåll och form hur elever 

och lärare ser på lärande och kompetens inom idrottsämnet. Det som framkommer av denna 

studie är att lärarna anser att deras främsta uppgift är att ge elever kunskap om ämnet samt att ge 

eleverna verktyg för att fortsätta med idrott som fysisk aktivitet även efter att de har slutat skolan. 

Även att skapa en undervisning som ger eleverna glädje. Lundvall, Meckbach & Wahlberg 

redovisar även hur lärare, beroende på när de tog sin examen, väljer att framhålla vissa delar som 

viktiga. Exempelvis visar rapporten att de som tog sin examen före 1994 anser att fysisk träning 

är viktigare än de som tog examen efter. Det framkommer även att större delen av aktiviteterna 

som genomförs på lektionerna innefattar någon form av bollspel. 52 

Inger Karlefors menar i sin avhandling att idrottsämnet står inför en kris eftersom 

idrottstimmarna har minskat vid införandet av Lpo94. Hon tar upp vilka konsekvenser detta har 

fått för undervisningen och hur skolan försöker lösa problemet. Det Karlefors undersöker är om 

lärarna samverkar mellan ämnena för att på så sätt hinna beröra allt nu när timmarna är färre. 

Resultatet i denna omfattande studier visa på att under Lgr80 samverkade lärarna i begränsad 

utstäckning. De ämnena som idrotten främst samverkade med var hemkunskap och biologi. 

Under Lpo94 blev däremot undervisning tillsammans med andra ämne allt mer sällsynt. 53    

Backman diskuterar i sin studie hur friluftslivet i den svenska skolan bedrivs. I Lgr11 har 

friluftsliv fått en centralare roll, men hur ser verkligheten ut. Backman gör en genomgång av 

tidigare kursplaner.  I och med införandet av Lgr80 står det inte längre en beskrivning om vad 

som ska ingå i friluftsverksamheten, vilket det tidigare hade gjort. I Lpo94 har det skett en 

minskning av antalet friluftsdagar och innehållet har blivit mindre detaljrikt. Det är lärarens 

tolkning av begreppet friluftsliv som blir avgörande för vad som kommer att ingå i området. 

Backman har i sin studie granskat lokala kursplaner på 31 skolor. Vid granskningen fann han 

                                                 
50 Ekberg 2009, s. 46, 194–195. 
51 Frölander & Backman 2001, s. 20– 23. 
52 Lundvall, Meckback & Wahlberg 2008, s. 17–22; Skolverket 2005, s. 154. 
53 Karelfors 2002, s. 152. 
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stora skiftningar i hur skolorna har tolkat och sedan genomför friluftslivet. En del skolor hade 

inte ens friluftsliv utskrivet som ett delmoment i undervisningen. Med denna studie belyses 

svårigheter med begreppet friluftsliv och det är mycket upp till läraren hur utfallet blir. Vid 

analysen av studien finner Backman det problematiskt att friluftsliv försvinner ur idrottsämnet, 

detta ser han som ett tecken på att idrott och hälsa har en svag avgränsning. Begreppet har 

Backman hämtat från Basil Bernstein. Svag avgränsning betyder att ämnet inte har några 

bestämda eller fasta ramar. Ett exempel på det är att innehållet i undervisningen skiftar mellan 

skolor och byts ut mot mer populära aktiviteter, som bollspel. Ett ämne med stark avgränsning 

har ett innehåll som inte kan försummas menar Backman.54 Under teoretiska utgångspunkter 

kommer detta med avgränsning att beröras mer utförligt.   

6.2 Implementering av läroplaner 

Tholin tar i sin avhandling upp frågor kring implementering, med ett fokus på betyg och 

betygskriterier. Han riktar främst in sin studie mot implementeringen av Lpo94. När läroplanen 

och kursplanen implementerades fanns det direktiv att lärarna skulle arbeta mot att konkretisera 

målen. Mål att uppnå och mål att sträva emot. Tholin menar dock att problemet med detta var att 

det varken skedde något fortbildning för lärarna eller att det fanns tydliga ramar. Det som stod 

var att målen skulle konkretiseras, men inte hur. Resultatet blev därför att styrdokumentet 

uppfattades som svårtolkat och otydligt. Lärarna kände sig inte trygga med vad de skulle 

undervisa om i sina lektioner. Det som skedde under samma tid var även att skolorna fick mer 

lokalt ansvar, tidiga styrdes skolorna central. 55  

Eriksson belyser att lärares och rektorers inställning till styrdokument kan påverka resultatet av 

implementeringen. Det som undervisningen ska utgå ifrån kommer i form av styrdokument som 

är skrivna av högre beslutsfattare. För att styrdokumentet ska kunna omvandlas och realiseras till 

skolans värld måste det vara klara och tydliga riktlinjer. Här menar Erikson att det kan ske ett 

problem. När målen ska tolkas förutsätter det att den verksamma personalen har likartade 

värderingar men så är sällan fallet. En anledning till detta är att det saknas traditioner för hur 

lärarna ska samverka i realisering av styrdokument. Men för att det ska bli en lyckad 

implementering kan det krävas att läraren får omvärdera sitt tankesätt56  

6.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis pekar tidigare studier på att lärare tenderar att bortse från vad som ska läras 

ut i skolan och istället lägger fokus på exempelvis bollsport, medan hälsa är något som lätt faller i 

glömska. Efter införandet av Lpo94 finns det tendenser som visar på en otydlighet i vad lärarna 

                                                 
54 Backman 2008, s. 38– 42. 
55 Tholin 2006, s. 91–92. 
56 Eriksson 1998, s. 173– 177. 
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ska undervisa kring, däremot uppfattar lärarna sitt arbete som friare. Tidigare studier framhåller 

att många lärare vill sammankoppla glädje och idrott, blir idrotten spännande och rolig kan det bli 

ett avstamp för deras fysiska aktiviteter i framtiden, lära för livet.  

När Lpo94 implementerades uppfattade lärarna att den var svårtolkad, mycket på grund av att 

det inte skedde någon fortbildning. Detta resulterade i att lärarna fick svårt att förhålla sig till 

styrdokumenten och den förändring som skedde. 

6.4 Teoretiska utgångspunkter 

I skolan ska lärarna förhålla sig till styrdokument och lagar. Dessa styrdokument som omvandlas 

av lärarna ska ligga som en grund för undervisningen. Det finns även ramfaktorer som styr hur 

lärarna tolkar läroplanen. 57 

Lundvall och Meckbach undersöker i sin artikel processen mellan läroplan/kursplan och hur 

lärarna förhåller sig till det skrivna innehållet under lektionerna. Förutom styrdokumenten har 

lärarna ramfaktorer att förhålla sig till. 58 Linde beskriver ramfaktorteorin utifrån Dahllöfs studier 

från 1967. Ramfaktorteorin beskriver vad läraren kan göra i klassrummet med hänsyn till de 

begränsningar som finns. De begränsningar som finns är yttre faktorer (ramfaktorer) som tid, 

skolans resurser och elevers material. Tid hade dock en större påverkan tidigare i den svenska 

skolan än idag. Idag är tid inte lika starkt reglerad, eftersom det inte står beskrivet i kursplanen 

hur många timmar som är vikt åt ett visst område. Under tidigare läroplaner var innehållet mer 

styrande men nu har det blivit mer övergripande och allmänt. Ramfaktorerna kan påverka hur 

undervisningen utformas och det kan i sin tur påverka eleverna. Skolor arbetar utifrån olika 

ramfaktorer och konsekvensen kan bli att lärare realiserar läroplanen utifrån olika förutsättningar. 

59 

Läroplansteorins utgångspunkt är: styrning och kontroll 60. Inom läroplansteorin finns det tre 

olika områden, formuleringsarenan, transformeringsarenan samt realiseringsarenan.  

I formuleringsarenan formuleras läroplanen och kursplanen. Inom läroplansteori finns det 

läroplanskoder, som kan beskrivas som principer för undervisningens innehåll och vilket innehåll 

som berörs. Koderna har förändrats historiskt. Transformeringsarenan är den del där skolan tolkar 

de olika styrdokumenten, det vill säga läroplanen eller kursplanen och vad lärarna faktiskt lär ut. 

Läroplanen kan betraktas som en av flera faktorer som styr innehållet i undervisningen. Ur detta 

perspektiv kan läroplanen tolkas som riktlinjer över vad som är önskvärd eller icke önskvärd 

utveckling. Faktorer som påverkar hur styrdokumenten tolkas har studerats av amerikanska 

forskare och de nämner läroboken, ämnets traditioner och läraren som påverkanfaktorer. Linde 

talar om läraren som individ och menar att läraren har beroende på vilket ämne som han/hon 

                                                 
57 Linde 2006, s. 15. 
58 Lundvall & Meckbach 2008, s. 348. 
59 Linde 2006, s. 51–52, 67. 
60 Lundgren 1979, s. 17. 
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undervisar i olika grader av frihet i tolkning av läroplanen. Två begrepp som Linde använder 

utifrån Bernstein (1971) är: avgränsning, som delas in i svag eller stark avgränsning samt 

inramning. Ett exempel på ett ämne med stark avgränsning och inramning är matematik, då 

innehållet har bestämda och fasta ramar. 61 Linde menar att ”Ju starkare avgränsningen 

(classification) är, ju större blir möjligheterna till kontroll […]”. 62 Det sista området är 

realiseringsarenan som utgår från kommunikationen och aktiviteten i undervisningssituationer, att 

undervisningen har verkställts. Det kan innefatta planer, reformer eller program. 63 Forskare talar 

om olika implementeringsprocesser, guideline–writing, vilket innebär de reformer som 

tjänstemän har tolkat utifrån beslut som politiker har fattat. Denna process är bindande. 64 Det 

finns även en process som benämns field–implementation: 

”Field– implementaion” avser den yttersta verkställigheten av reformer, en verkställighet som 

utförs av verksamhetens ”steeet level beureacrats”, i detta fall lärarna. 65 

Det författarna pekar på är att lärarna spelar en stor roll i hur läroplanen utvecklas om det blir ett 

misslyckande eller framgång.  Hur utfallet blir beror på hur lärarna känner inför reformerna, är 

den väsentlig blir utfallet mer lyckat. En annan aspekt som spela in är hur mycket tid och resurser 

som läggs ner vid en implementering, vilket ofta är en bristvara. 66    

Mitt examensarbete berör läroplaner och kursplaner samt de verksamma i skolan, i det här 

fallet pedagogerna. Därför blir det intressant att studera och tolka min studie utifrån en 

läroplansteoretisk utgångspunkt. Även ramfaktorer blir intressanta att använda som verktyg vid 

en analys för att se om ramfaktorer påverkar lärarnas arbete.     

 

                                                 
61 Linde 2006, s. 13,19, 48–50.  
62 Linde 2006, s. 13. 
63 Linde 2006, s. 65. 
64 Lindensjö & Lundgren 2000, s. 176. 
65 Lindensjön & Lundgren 2000, s. 176. 
66 Lindensjö & Lundgren 2000, s. 176– 177. 
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7. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur fem verksamma idrottslärare i 

grundskolans senare år uppfattar att innehållet har förändrats i ämnet idrott och hälsa i och med 

2011 års kursplan, samt hur dessa innehållsförändringar i så fall har påverkat undervisningen? 

 

7.1 Frågeställningar 

– Hur upplever lärarna implementeringsprocessen av Lgr11?  

– Uppfattar lärarna förändringar i kursplanens innehåll för idrott och hälsa?   

– Anser lärarna att utformning av idrottslektioner har ändrat karaktär efter införandet av en 

ny kursplan, och i så fall hur? 
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8. Metod 

8.1 Metod för datainsamling 

I den här studien har jag tillämpat en kvalitativ intervjumetod för att få fram hur idrottslärare i 

grundskolans senare år ser på förändringar i kursplanen och om det påverkat deras undervisning. 

En kvalitativ intervju innebär att jag som intervjuare ställer enkla korta frågor och av 

respondenten får jag förhoppningsvis innehållsrika svar.67 En orsak till att välja en kvalitativ 

intervju är att respondenten kan ge oväntade svar i en intervjusituation. Intervjuaren kan bygga 

vidare kring svaren genom att ställa följdfrågor till respondenten, något som exempelvis inte hade 

framkommit under en enkätundersökning. Jag använde mig av respondentintervju, vilket innebär 

att svaren jag sökte var lärarnas egna tankar och uppfattningar. 68 Mina intervjufrågor grundade 

sig på fyra teman: 

 

 Lärarens bakgrund 

 Implementering av Lgr11 

 Förändringar i innehållet mellan Lpo94 och Lgr11  

 Undervisning utifrån Lgr11 

 

Utgångspunkt för intervjuerna var tematiska frågor, eftersom det ger respondenten möjlighet att 

ge utvecklande och uttömmande svar. Dessa följdes upp av följdfrågor som är mer precisa och 

kan ge svar på en specifik fråga. 69  

Jag valde också en låg grad av standardisering vilket innebär att det blir mer likt ett samtal 

mellan intervjuvaren och respondenten. 70 Denna form ger stora möjligheter till variation 

eftersom frågorna liksom språkbruket kan anpassas till situationen så att den intervjuade ska 

känna sig mer bekväm.  

8.2 Urval 

Jag avgränsade min sökning av respondenter till att kontakta idrottslärare som arbetar mot 

grundskolans senare år, och som varit verksamma under både läroplanen Lpo94 och Lgr11. Jag 

tog kontakt med lärare via mail och kontaktade alla högstadieskolor i en storstadskommun. I de 

fall mailadresser till lärare var utskrivna på skolornas hemsida mailade jag direkt till den berörda 

                                                 
67 Trost 2010, s. 25. 
68 Esaiasson 2012, s. 228–229, 251. 
69 Esaiasson 2012, s. 265. 
70 Trost 2010, s. 39. 
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idrottsläraren. I andra fall valde jag att maila till expeditionen på skolan, som i sin tur skickade 

mitt mail till idrottslärarna på skolan. Jag fick fem stycken ja, fem lärare som tackade nej på grund 

av tidsbrist och från åtta skolor fick jag inte svar. De skolor jag inte fick svar av var framförallt 

skolor där jag skickade mailet till expeditionen.  

I mailet berättade jag syftet med examensarbetet och beskrev även kortfattat de fyra teman 

som intervjun skulle grunda sig på. Slutligen informerade jag om att svaren från intervjun skulle 

behandlas konfidentiellt (se bilaga 1).   

8.3 Genomförande 

 Intervjuerna genomfördes på respektive skola efter överenskommelse med respondenten, 

eftersom det var minst tidskrävande för lärarna att träffas på skolan i anslutning till deras 

lektioner. På skolan valde vi en plats där vi fick tala ostört. Valet av miljön kan ha betydelsen för 

en intervju. Är det en plats där respondenten inte känner sig bekväm eller en plats med mycket 

störningsmoment kan det påverka utfallet av intervjun. 71   

Innan jag började med mina frågor berättade jag syftet med studien och förklarade vad 

lärarens medverkan betydde för studien. Jag klargjorde även att det var valfritt att delta och att 

personen kunde avbryta sitt deltagande under intervjuens gång. Denna information hade 

respondenterna även fått läsa vid den första mailkontakten.  

Respondenten informerades om att dessa uppgifter inte skulle kunna spåras eller hamna i 

någon annans händer. 72 Efter godkännande från läraren spelades intervjun in. 

Nackdelen med att spela in kan vara att respondenten känner sig obekväm i situationen och 

det kan i sin tur påverka resultatet.73 Fördelen med det inspelade materialet är att transkriberingen 

blir mer tillförlitlig, då jag kan lyssna om flera gånger och därmed minskar risken för 

misstolkningar.       

I intervjusituationen försökte jag vara neutral och lyhörd för att inte påverka respondenten. 

Esaiasson menar att intervjuvaren ska fånga in svaren och ställa uppföljningsfrågor för att se om 

svaren tolkats på rätt sätt. 74 Frågorna som jag ställde under intervjun utgick från min 

intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuerna tog mellan 35–45 minuter och genomfördes under ett par 

veckor. 

8.4 Respondenter 

Respondenterna som medverkade i intervjun var fem verksamma idrottslärare i grundskolans 

senare år. Tre av respondenterna var kvinnor och två var män. Eftersom svaren har behandlats 

                                                 
71 Esaiasson 2012, s. 267. 
72 Vetenskapsrådet 2002, s. 7, 12. 
73 Kylén 2004, s. 40. 
74 Esaiasson 2012, s. 268. 
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konfidentiellt har jag valt att nämna varje respondent vid en siffra samt hur länge läraren har varit 

verksam inom läraryrket. Alla lärare har undervisat utifrån Lpo94 och Lgr11. Dock har 

respondenterna olika erfarenheter beroende på hur länge de har arbetat.  

 

Namn:  Verksamma år som lärare: 

Lärare 1 18 år 

Lärare 2 6 år 

Lärare 3 35 år 

Lärare 4 5 år  

Lärare 5  5 år 

 

8.5 Databearbetning och analysmetod 

Direkt i anslutning till intervjun transkriberade jag innehållet för att ha intervjun i färskt minne. 

Vissa frågor fick ett utsvävande svar där respondenterna berörde punkter utanför mitt syfte.  Det 

är alltid en risk att få utsvävande svar men i svaren kan det komma fram intressant information. 

Därför har jag transkriberat intervjun i sin helhet, dock inte ordagrant då jag utelämnade pauser, 

harklingar och så vidare. Jag valde att analysera respondenternas svar utifrån temafrågorna för att 

se vad de svarat i de olika frågorna för att sedan kunna jämföra svaren.  

Vid bearbetningen av materialet valde jag att i vissa delar använda mig av skriftspråk, för att 

underlätta läsningen i resultatdelen. Jag analyserade svaren utifrån mina tre frågeställningar.  

8.6 Etiska aspekter 

Vid intervju som metod måste hänsyn tas till forskningsetiska principer. Det finns riktlinjer att ta 

hänsyn till för att respondenten och forskaren ska veta vilka normer som gäller, samt vara 

införstådda med innebörden av intervjun. Vid första kontakten med respondenten informerades 

de om studiens syfte och vad deras medverkan skulle innebära. De etiska principerna säger att 

respondenterna ska vara införstådda med att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. Vid en 

intervju kan känsliga uppgifter framkomma och därför behandlades respondenternas svar 

konfidentiellt. 75  

8.7 Reflektion över metoden 

Syftet med att använda en kvalitativ intervjumetod var att jag ville komma åt hur den enskilde 

läraren uppfattar den nya kursplanens innehåll i idrott och hälsa. Fördelen med intervjuer är att 

det går att ställa uppföljningsfrågor och få ett djup. Nackdelen kan dock vara att respondenten 

                                                 
75 Vetenskapsrådet 2002, s. 6 f. 
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känner sig obekväma i situationen eller att de svara på det sätt som de tror förväntas av dem. I 

början av intervjuerna var några av respondenterna obekväma och de påpekade att de kanske inte 

hade alla svaren. Jag tydliggjorde då att det var deras syn jag var ute efter vilket innebär att det 

inte finns något rätt eller fel. Genom att tydliggöra var känslan att de blev mer bekväma i 

situationen.  

Något att ta hänsyn till är urvalet, tre av lärarna är relativt nya i yrket medan två av lärarna har 

arbetat mellan 18 och 35 år. Antal år i verksamheten kan ha påverkat respondenternas svar. 

Något annat som kan ha spelat in är vilka lärare det var som valde att medverka och det kan i sin 

tur påverkat resultatet. 

För att få fler respondenter hade en lösning varit att söka mig utanför kommungränsen, men 

med tanke på tidsramen har det inte varit möjligt. Noterbart är även att idrottslärare mot 

grundskolans senare år inte utgörs av någon majoritet på skolorna. I regel är det mellan en till tre 

idrottslärare per skola vilket har begränsat urvalsprocessen. Ett alternativ till intervjun hade varit 

att utföra en enkät. Dock tror jag inte studien fått samma djup som med en intervju, jag hade inte 

heller fått ett samtal där lärarnas egna uppfattningar ställts i fokus. 

Vid en intervju måste jag ta hänsyn till validiteten och reliabiliteten. Med validitet avses 

användbarheten i intervjuerna, det vill säga om det som framkommit har någon relevans. Fick jag 

fram svar från respondenterna som är användbara för studien. Här måste hänsyn tas till att 

respondenterna kan har blivit påverkade av att det är en ovan situation. Även att det kan finnas 

förväntningar på vad de ska svara. Medvetet eller omedvetet kan respondenten rätta sig efter 

situationen. Genom att berätta för respondenten att svaren behandlas konfidentiellt, tror jag att 

de blev mer bekväma och kände att de kunde tala mer öppet. Detta kan ha påverka validiteten. 

Reliabilitet avser hur tillförlitlig och hur säkra svaren är. Har svaren tolkats på det sättet som 

respondenten menade. Om metoden varit strukturerad är det högre sannolikhet att reliabiliteten 

är hög. Ett sätt att öka reliabiliteten är att få fram mycket material och sedan utföra en 

grundläggande analys av intervjun. 76 

Hade jag valt att använda mig av ytterligare en metod hade resultatet kunnat spegla sig på ett 

annat sätt och därmed öka validiteten och reliabiliteten. Något att betrakta är att det är lärarens 

syn och uppfattningar som har framkommit vilket medför att resultatet inte speglar hur 

idrottslärare generellt uppfattar frågorna som jag ställde. 77 Men för att öka validitet och 

reliabilitet har jag utgått från samma teman och på så sätt fått fram hur de fem idrottslärarna 

tänker kring frågorna.  

                                                 
76 Kylén 2004, s. 140, 144. 
77 Kylén 2004, s. 144. 
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9. Resultat 

Syftet med studien är att undersöka hur fem idrottslärare uppfattar innehållet i Lgr11 och om 

innehållsförändringarna i så fall har påverkat undervisningen? 

För att komma åt lärarens tankar har jag som tidigare nämnts genomfört intervjuer med fem 

verksamma idrottslärare.  

Resultatet presenteras utifrån fyra olika temafrågor, det vill säga en tematisk disposition. 

Teman som kommer att beröras i resultatet är kopplade till frågeställningarna och det 

övergripande syftet. Rubrikerna är: Lärarnas tankar om Lgr11, implementering av Lgr11, 

förändringar i innehållet mellan Lpo94 och Lgr11samt undervisning utifrån Lgr11.  

9.1 Lärarnas tankar om Lgr11 

Tankarna om den nya läroplanen går isär. Lärare 1 anser att den stora förändringen kom när 

Lpo94 infördes, men att det nu inte är någon större skillnad: 

Jag tycker inte att det är någon skillnad, det kändes som detta skulle göras för att underlätta och 

göra det lättare för att synliggöra vad eleverna ska kunna men jag tycker det blev tvärtom. Äää, jag 

vet inte hur andra ämnen har det men när jag sitter och läser och försöker koppla till mitt ämne 

som är idrott så får jag svårt att se hur jag ska göra, tyvärr (lärare 1). 

Lärare 2 känner att det negativa med kursplanen i Lgr11 är pressen med att utföra vissa moment 

som nu väger in tyngre, fast med samma budget som tidigare, läraren talar här om simning, ”det 

blir lätt lite summativt i de delarna som kostar pengar.  Det är samma budget nu som då men det 

stod inte tidigare utskrivit på samma sätt att det vägde lika tungt”. Detta tar även lärare 3 upp, 

och menar att simningen har blivit mer omfattande men med samma budget och därför ges det 

bara simning en gång per termin. 

Lärare 4 känner att som lärare ”stjälper jag elever och inte hjälper”. Läraren berättar om 

pressen som elever känner för att nå ett bra betyg. För att nå ett högre betyg ska eleven vara 

duktig i allt och läraren pekar på att det är många delar som ska beröras. Detta menar lärare är 

negativt med Lgr11. ”Det finns inte en människa som är fläckfri, men i det här systemet så är det 

som eleverna ska kunna varenda liten del i det här ämnet”. Lärare 1 nämner också att 

”kursplanen lämnar väldigt mycket till var och en om vad den vill göra. Det står heller inte någon 

andel hur mycket man ska arbeta med olika områden. På det sättet finns det ingen styrning alls”. 

Lärare 5 säger att innan Lgr11 togs i bruk var uppfattningen att det skulle bli en tydligare 

läroplan, men läraren menar att när den nu införts så blev den nya läroplanen inte lika tydlig som 

det var sagt, ”det är luddigt med Lgr11 och speciellt att tyda vad alla ord betyder, mycket att 

tolka”. Lärare 3 anser att Lgr11 är tydligare men menar samtidigt att det har varit ännu tydligare 
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längre tillbaka i tiden. ”Går man tillbaka till Lgr 80 fanns det 10 huvudmoment som man skulle 

göra och det tyckte jag inte var så dumt”. 

Något som alla lärare nämner är att det blivit mer dokumentation, men lärarna är osäkra om 

det blev mer pappersarbete i och med Lgr11 eller om det hade skett ändå. Lärare 1 och 4 är 

negativt inställda till all dokumentation. Speciellt eftersom det skulle bli mindre dokumentation 

och mer tid över till annat efter införandet av Lgr11. Lärare 4 sammanfattar sina tankar om 

dokumentationen så här:  

Direktiven vi fick tidigare var att vi inte ska behöva göra någonting själva, det ska vara lika och alla 

ska sitta med samma matriser. Men det är inte verkligheten (lärare 4).   

Lärarna pekar på olika delar som varit positivt i och med införandet av Lgr11. Ett flertal av 

lärarna anser att läroplanen nu blivit mer tydligare än innan. Lärare 4 säger såhär: 

Det som är positivt är att eleven ska kunna så många olika delar. Idrottens syfte är att du ska hitta 

en väg där du kan få ett hälsosammare liv. Så tänker jag om syftet. Och kunskapskraven och 

centrala innehållet gör det mer tydligt och många olika delar kommer med. Det finns teori, 

simning, friluftsliv […]. För att få högsta betyg räcker det nu inte med att vara duktig på fotboll 

och få ett bra betyg i idrott utan det är annat som spelar in. Det tycker jag är bra (lärare 4). 

Lärare 5 är inne på samma spår och tycker att det är positivt med fokus på varför något sker och 

inte bara själva utförandet, det vill säga att gå in mer på djupet i ämnet. Läraren 5 upplever att 

tidigare diskuterades syftet med lektionerna tillsammans med eleverna. Men nu är det mer inriktat 

på diskussioner om vad som sker vid en aktivitet och vad utfallet blir. ”Personligen är jag väldigt 

positiv inställd till att det är mer filosofiskt, hur träning funkar, inte bara att utföra och det funkar 

väldigt bra på högstadiet men kanske inte lika mycket i de lägre åldrarna”.  

Lärare 2 tycker att det som är positivt med Lgr11 är tydligheten, vad läraren ska undervisa om 

och vad eleven ska lära sig: 

Det som är bra med kursplanen i Lgr11 är att det finns ett centralt innehåll att det faktiskt blir 

tydligare vad alla måste beröra i ämnet. Under Lpo 94 var det lite ”gör som du tycker”. Det var lite 

vad idrottsläraren själv var intresserad av som var i fokus. Nu finns det en bättre struktur att luta 

sig mot och att det tagits fram matrisser att luta sig mot […] så blir det lättare för elever att se att 

ämnet är bredare än bara bollsporter. Jag tycker att det positiva är tydligheten (lärare 2). 

Lärare 3 menar att ”det är en tydlighet” och uppfattar det som positivt. Lärare 4 och 2 ser också 

en tydlighet i Lgr11. Lärare 2 menar att det är mycket tolkning men att det var ännu mer under 

Lpo94, men påpekar samtidigt att det kan ha med erfarenhet att göra. Lärare 4 uppfattar också 

tydligheten. 

9.2 Implementering av Lgr11 

Det som framgår av intervjuerna angående implementering är att lärarna känner att de inte fått 

det stöd som de förväntade sig. Något som framkommer bland alla respondenter är att tiden varit 

för knapp. Mycket ska realiseras och analyseras på en kort tid. Lärare 1 säger att ”Jag känner att vi 
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har fått för lite tid. Vi är osäkra på hur vi ska lägga upp undervisningen för att vi ska klara av det 

som står i läroplanen”. Lärare 5 menar också att tiden har spelat in, ”det kändes inte som en full 

satsning från skolan att detta var viktigt. Vi lärare träffades några mer tillfällen än vi vanligtvis gör 

och diskuterade, men inget mer”. 

Lärare 2 känner att lärarna på skolan hade förväntningar inför implementeringsprocessen men 

menar också att tid var en bristvara: 

Många möten och träffar planerades för vårt upptagningsområde och vi träffades och diskuterade. 

Vi hade studiedagar tillsammans med andra idrottslärare och representanter från olika ämnen. Sen 

dog det, det var ett års projekt under 2011. 

Lärare 4 upplever att de blev kastade in i den nya läroplanen. Det blev ingen extra tid för 

implementering trots att det var en så stor förändring som skedde. Lärare 4 menar även att det är 

orimligt att genomföra en förändring på så kort tid och samtidigt inte få några verktyg. 

Respondenten hade gärna sett ett annat system vid införandet:  

I drömmarnas värld så skulle det organiseras studierdagar med andra skolor. […] Kastas man in i 

detta så borde det kanske organiseras lösningar. Dom har jobbat så länge med ett nytt system för 

att det ska bli tydligt och då kan man önska att man inte ska behöva sitta på sin egen kammare 

utan jobba tillsammans för att det ska bli mer likvärdigt (Lärare 4). 

Lärare 4 menar även att det blir svårt att realisera något som har skrivits av folk som inte arbetar i 

skolans värld. De sitter på ett kontor och då kan deras visioner fungera men i en skolmiljö blir allt 

annorlunda. 

Lärare 3 hade förväntningar på implementeringen eftersom det hade pratats mycket om Lgr11 

och hur arbetet skulle se ut med en ny läroplan. Men lärare 3 menar att ”implementeringen som 

jag hade väldigt höga förväntningar på uppfyllde tyvärr inte mina förväntningar[…] jag tyckte inte 

jag fick svar på frågorna som jag hade”. Lärare 3 tycker sig fortfarande inte fått svar på sina 

frågor. Det är något de arbetar i arbetslag med, för att försöka förstå. En av frågorna som läraren 

hade, och som inte blev besvarad var hur hälsa skulle komma in i de praktiska delarna av 

undervisningen. Riskerna med att lärare inte vet vad den nya läroplanen egentligen innebär kan få 

konsekvenser menar lärare 3 ” […]det är så lätt att säga att det löser vi på varje skola men då blir 

det olika tolkningar […] det blir inte en likvärdig skola”.  

Lärare 5 pekar på verktyg som tagits fram för att underlätta implementeringen, men att lärarna 

borde fått mer tid att sätta sig in i arbetet med de olika verktygen. 

Det har kommit verktyg som rekommenderades av ledningen exempelvis kommentarsmaterial om 

hur det går att tänka. Men då kommer en tidsaspekt in. Det går alltid att prioritera men tyvärr 

kommer Lgr11 längre ner (lärare 5). 

Lärare 4 nämner också verktyg men menar att det kommit försent. ”Hjälpmedel har kommit 

under tiden men då hade vi redan påbörjat processen”. Läraren pekar på att det får konsekvenser 

för eleverna, eftersom lärarna tolkade på ett visst sätt i början. Men så infördes hjälpmedel och då 
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fick lärarna på skolan tänka om och tolka igen. Lärare 4 säger ”Det är först nu man börja känna 

att man har kommit in i detta system men då har elever redan betygssatts”. 

Lärare 2 känner att det är en tolkningsprocess men att lärarna får göra det bästa för att tolka de 

nya styrdokumenten och samtidigt ta hjälp av skolverkets hjälpmedel. 

Lärare 5 menar att starten av implementeringen var bra, med diskussioner mellan lärarna på 

skolan. Dock var det mest det nya betygssystemet med kunskapskrav som diskuterades, inte 

innehållet kursplanen. Sen betonar lärare 5 att det borde gjorts mer från högre instanser, ”det 

skulle komma krav att skolor ska träffas på studiedagar och läsa och diskutera. […] Det är svårt 

att förstå varför vi inte fått en fortbildning. Speciellt nu när det är så stor förändring”. 

Generellt arbetar lärarna 1, 3 och 5 mer tillsammans med andra lärare i olika former av 

arbetslag i processen med införandet av Lgr11, men återigen ger lärarna bilden av att tiden är 

knapp. Det innebär att det som ska tas upp inte alltid hinns med: ”Nu har vi möte varannan 

vecka, men de andra [idrotts] lärarna har ett annat ämne också så det blir högst en timme i 

månaden” (lärare 1). Lärare 5 är inne på samma spår ”I arbetslagen träffas man, men det är så 

mycket annat att ta upp än Lgr11”. 

Lärare 2 och 4 säger att de inte arbetar i arbetslag men att det tar hjälp av kollegor men hade 

önskat att de fått mer tid tillsammans med andra att diskutera. 

 

9.3 Förändringar i innehållet mellan Lpo94 och Lgr11 

Hur ser lärarna på innehållet, upplever de några förändringar i innehållet jämfört med den förra 

läroplanen? 

 

Ledarskap 

En skillnad i innehåll som alla respondenter nämner är ledarskap. 

Tidigare var ledarskap med men nu är det borttaget, men jag har inte ännu fått reda på varför en så 

viktig del är borttagen. Att leda är viktigt för att kunna höja sig personligen, så det är något jag 

saknar (lärare 5). 

Men trots att det är borttaget och att det inte sker någon bedömning av det momentet längre 

fortsätter alla fem lärare att undervisa i ledarkskap. Dels för att det är uppskattat bland eleverna 

och dels för att det gör att elever utvecklas. Lärare 2 säger ”tidigare stod det på ett tydligare sätt 

om ledarskap vilket jag jobbade mycket med, men även om det inte står nu fortsätter jag jobba 

med det för eleverna vinner på det. Lärare 4 säger ledarskap är något jag saknar, för det fanns 

tydligare innan”. Lärare 1 menar att ledarskap är viktigt och därför är det en del som kommer att 

finnas kvar, även om det inte står utskrivet att undervisningen ska beröra ledarskap. Även lärare 3 

fortsätter att arbeta med ledarskap eftersom det är populärt bland eleverna och menar att även 
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om ”ledarskap inte står med är det ju inget som säger att eleverna inte kan ha lektioner i det i alla 

fall”. 

 

Friluftsliv 

En annan del som lärarna talar mycket om är friluftsliv. Det har blivit en mer centralare del och 

därför måste arbetet med friluftsliv synligöras mer för eleverna nu än tidigare.  

Lärare 5 tänker såhär kring friluftsliv:  

Jag tror nog det är vanligt att skolor inte haft så mycket friluftsliv innan men nu är det mer ett 

tvång. Vi har tagit oss en funderare men bara kommit ett snäpp och sen stannat.  

Just att hinna med att undervisa i friluftsliv är något som respondenterna uppfattar som svårt och 

det beror till viss del på grund av ekonomiska skäl samt tiden. ”Vi skäms över vårt friluftsliv. Det 

är så svårt att få till. Vi har inte lagt in det så mycket men vi skulle vilja kunna åka i väg på hajk. 

Men så landar vi i att vi inte har pengar eller tid” (lärare 4). Lärare 5 menar att under en lektion på 

60 minuter är det svårt att hinna lära ut och bedöma friluftlivet, då det kräver mer tid. Vidare 

säger läraren att det är svårt att få in olika nivåer på lärandet så det ska passa alla elever, 

framförallt i friluftsliv. Lärare 2 anser att svårigheten med friluftsliv inte är innehållet i sig utan 

mer hur det ska genomföras smidigt och säger att det ”är svårt att få in när det är en skola i 

stadsmiljö”.  

Lärare 3 känner att det har blivit svårare att få in friluftsliv och menar att det bästa hade varit 

att sitta ner med andra idrottslärare och tillsammans komma med idéer om hur innehållet i 

friluftslivet ska realiseras. Lärare 3 säger att ”vi genomför friluftsliv under en dag, men vad händer 

med de som är sjuka?”. Likaså säger lärare 1 att friluftsliv betonas i kursplanen men att lärarna på 

skolan inte ”klurat ut” hur de ska få in friluftslivet i undervisningen. 

 

Teori 

Den största förändringen i innehållet är den teoretiska delen av undervisningen menar lärare 5. 

Idrott och hälsa har skiftat från fysiska aktiviteter till att införa teoretiska delar. Läraren pekar på 

att det är en viss svårighet med denna förändring eftersom ”eleverna inte vill sitta still utan utföra 

fysiska aktiviteter på lektionerna”. Därför har idrottslärarna på den skolan i förväg bestämt olika 

tillfällen då det sker teoriundervisning, dessa tillfällen är i klassrumen. Anledningen till att de 

skiljer på teori och praktik är för att tydliggöra för eleven att båda delarna är viktiga och att det 

skett en förändring där både teori och praktik ska ingå. Lärare 3 menar att eleven ska resonera om 

hälsa och träning mer enligt Lgr11 än tidigare, vilket läraren ser som en svårighet. Arbetssättet har 

förändrats menar läraren eftersom det ska fokusera på nya delar inom teorin: 

Elever har 2 gånger 60 min och de behöver röra sig och de har förväntningar att det ska röra på 

sig. Men samtidigt måste de ha den teoretiska biten också. Innan räckte det med att ta upp vad 

som exempelvis sker under konditionsträning. Nu ska det även ske en bedömning om de kläcker 

ur sig en klok kommentar också, det är svårt (lärare 3). 
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Teori är något som lärare 4 också ser som en stor förändring och läraren menar att det är mycket 

ska tas upp. För att få in teorin väljer läraren att ha några lektioner per termin med teori men 

även under lektionens gång. 

Lärare 1 är medveten om att det blivit ett mer teoretiskt ämne men samtidigt menar läraren att 

det finns en tradition bland elever, lärare och föräldrar att man under idrotten ska vara aktiv. 

Läraren framhåller även att elever har svårt att se idrottsämnet som idrott och hälsa. Så här säger 

läraren om det: 

Det är ett misslyckande av mig som lärare att jag inte har lyckats förmedla att ämnet innehåller 

något mer än bara idrott.  Men även om jag pratar om det så är det djupt inrutat att i gympasalen 

rör man på sig. Teorin tar jag genom att jag nappar på när det händer (lärare 1).  

Denna bild av ämnet nämner även lärare 2 ”Man har en bild av vad idrott ska vara men det börja 

släppa lite, det är oftast förknippat med fysisk aktivitet. Men jag varvar fysisk aktivitet med 

teoretiska exempel”.  

Samtidigt som lärarna talar om olika förändringar som har skett upplever lärare 1 och 3 att det 

egentligen inte skett så stora skillnader mellan innehållet i kursplanen för Lpo94 och Lgr11. Den 

stora skillnaden är att det nu är mer betoning på friluftsliv. Lärare 3 säger såhär: ”innehållet har 

inte förändrats så mycket mer än friluftsverksamheten”.  

9.4 Undervisning utifrån Lgr11 

Lärarna berättar på olika sätt hur de ser på sin idrottsundervisning, det lärare 2 och 3 ser som en 

förändring är att lärarna arbetar mer gränsöverskridande nu än tidigare. Lärarna ser det som något 

positivt för det ger en djupare förståelse när ett område även behandlas i ett annat ämne. Då får 

eleven flera infallsviklar. Lärare 2 säger ”sen jobbar jag mycket med hälsouppgifter som de får 

göra hemma på egen hand och ta upp sånt de pratat om på biologin och hemkunskapen, det är 

mycket mer ämnesintegrering nu”. Ämnesintegrering är ett projekt som mer och mer börja falla 

på plats och lärarna känner att det är positivt att lärarna från respektive ämne sitter och diskuterar 

för att få en röd tråd i undervisningen. Både lärare 2 och 3 känner att det är mycket som ska in i 

undervisningen och pekar på vikten att samarbeta. Genom att fler lärare sammarbetar underlättas 

rättningen av prov och inlämningar, menar lärare 2. Till exempel om hemkunskapen har tagit upp 

något om kost, behöver det inte det tas upp på idrotten utan kan repeteras eller kombineras med 

något praktiskt.  

Lärare 4 och 5 vill arbeta mer gränsöverskridande men säger att det inte ges möjlighet. Lärare 

4 säger ”vi ska hinna gå genom så mycket teoretisk nu. Där kan man önska att man arbetar mer 

gränsöverskridande, men det är i den bästa av världar”. Lärare 5 känner att det är mindre 

sammarbete med andra lärare nu än tidigare. Detta förklarar läraren med att det ska in så mycket 

stoff i alla olika ämnen och därför har lärarna blivit måna om sin undervisningstid.  
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Jag ställde frågan om läraren har behövt ändra sin undervisning i och med införandet av en ny 

kursplan. Det var skiftande svar som kom fram. Lärare 3 säger att de egentligen arbetar liknande 

som tidigare: 

Friluftsverksamheten har förändrats men annars kan man ungefär ha samma moment som 

tidigare. Vi försöker att ha en allsidig årsplanering och vi har tagit åt oss av skolverket att det 

tidigare var mycket bollspel. Vi försöker få till mer dans eftersom det ska bedömmas var för sig 

(lärare 3). 

Lärare 1 kommenterar undervisningen och menar att det inte skett några radikala förändringar 

men att de har sett över hur undervisningen ser ut och hur den kan kopplas till Lgr11s innehåll. 

Jag uppfattar att innehållet är väldigt lika. Tolkningsmöjligheter finns och man funderar vad jag 

måste förändra, finns det något jag har kvar eller något som står som berör något av det jag redan 

har? […] vi har gjort om teoridelen för den var lite gammalmodig. […]Det är klart när det kom så 

får man revidera sin bild av vad man har (lärare 1). 

Samtidigt nämner lärare 1 att ”Speciellt i friluftsliv har vi stora funderingar på hur vi ska lägga 

upp undervisningen”. Lärare 4 känner att idrottslärarna på skolan har fått tänka över hur 

undervisningen ser ut och genomfört förändringar. Läraren menar samtidigt att förändringen 

egentligen inte ligger i vad och hur något lärs ut. Förändringen ligger snarare i att läraren har ett 

krav på sig att tydligt visa syftet med lektionerna och vad det är eleven faktiskt ska få med sig från 

lektionen. 

Några av lärarna menar att med en så stor förändring som införande av Lgr11 blev, har det 

blivit oundvikligt att inte ändra lektionerna. Lärare 2, 4, och 5 pekar på att de involverar eleverna 

mer i idrottshallen nu och lärare 2 sammanfattar det så här: 

Absolut jag har bjudit in elever nu eftersom eleven kan stå och falla med vissa förmågor så är de 

mer delaktiga i vad de behöver träna, och det är så olika vad alla behöver. Eleverna är mer 

involverade i planering, utvärdering och bedömning (lärare 2). 

Lärare 4 är positiv till Lgr11 men ser ett problem som kan få stora konsekvenser för elever i 

skolan men även i framtiden. Läraren menar att det är mycket som ska in och inte som förr då 

det var mycket bollspel. Nu behöver eleven kunna så mycket mer än bara en idrott. Eleven måste 

kunna resonera och få en förståelse, vilket lärare 4 menar är lärarens uppgift.   

Det kan bli så att eleven känner sig misslyckad eftersom eleven idrottar på sin fritid men inte får 

ett högt betyg här. Och detta kan i sin tur leda till att du slutar med idrotten på fritiden och då har 

vi ett samhällsproblem. Jag drar det långt, men det är ändå så. Vi måste kommunicera så eleven vet 

syftet med undervisningen (lärare 4). 

Lärare 5 säger att det har skett förändringar i undervisningen och ser det som en självklarhet. 

Läraren blir mer bekymrad över tanken på att vissa lärare gör som de gjorde förr. Läraren menar 

att de är lärarens uppdrag att undervisa utifrån de nya kraven. 
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10. Analys 

För att summera vad som har kommit fram under resultatet kommer jag växelvis sammanfatta 

resultat med analys. I analysen kommer resultatet att kopplas till tidigare studier och till mina 

teoretiska utgångspunkter. Utgångspunkten i stycket blir mina frågställningar som studien bygger 

på. 

10.1 Lärarnas tankar om Lgr11 

Respondenterna anser att Lgr11 är svårtolkad. Lärare 1, 3 och 5 kände att Lgr11 är otydlig och att 

det är svårt att förstå innebörden av alla ord och uttryck. Lärare 1 kände att det är en svårighet att 

arbeta utifrån kursplanen eftersom det inte står hur mycket tid som ska läggas ner vid varje 

område. Lärarens uppfattning inför implementeringen var att Lgr11 skulle underlätta både för 

elever och lärare men så blev inte fallet. De här uppfattningarna stämmer överens med vad 

Sandahl skriver, att under Lpo94 blev innehållet bredare men samtidigt kände lärarna att det 

krävde mycket tolkning och det blev otydligt vad som skulle läras ut. 78  Dock sa lärare 2 och 4 i 

intervjun att kursplanen är mer tydligt nu även fast det fortfarande måste ske tolkning. 

En otydlig kursplan kan få konsekvenser menade lärare 3, eftersom om alla tolkar den olika 

och på sitt eget sätt är det svårt att få en likvärdig skola. Lindensjö och Lundgren beskriver 

lärarna som street level bureaucrats, det författarna menar är att implementeringen och 

realiseringen sker utifrån hur lärarna uppfattar och tolkar styrdokumenten. Även vilka traditioner 

de har med sig påverkar realiseringen. 79 Även detta nämner Ekberg och menar att innehållet inte 

alltid stämmer överens med det som ska behandlas, eftersom det sker olika tolkningar. 80Utifrån 

resonemang om otydliga styrdokument är det lätt att förstå den frustration som respondenterna 

känner över att de inte fått någon fortbildning och att mycket kräver tolkning. Frölander & 

Backman behandlar i artikeln hur lärare i årskurs 4–6 upplever innehållet i Lgr11. Resultatet visar 

att majoriteten upplevde att det blivit tydligare innehåll dock ansåg lärarna att det krävdes mycket 

tolkning. 81 Resonemanget som författarna i artikeln för stämmer överens med vad som 

framkommit i min studie. 

 

                                                 
78 Sandahl 2005, s. 97–98. 
79 Lindensjö & Lundgren 2000, s. 176– 177. 
80 Ekberg 2009, s. 46. 
81 Frölander & Backman 2011, s. 20–23. 
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10.2 Implementering av Lgr11 

Alla lärare var överens om att implementeringen har inneburit en svårighet, främst på grund av 

tidsbrist. Lärarna kände att de inte fått tillräckligt med tid att sätta sig in i Lgr11 och därför har 

arbetet blivit luddigt och svårtolkat i vissa delar. Lärarna hade önskat mer samarbete med andra 

lärare för att tillsammans tydligöra innehållet. Detta kan ställas i relation till det Lindensjö & 

Lundgren beskriver. Författarna menar att tid, resurser och kompetens är nödvändigt vid ett 

reformskifte men att det är svårt att tillgå. 82   

Vissa av lärarna berättade att de saknade verktyg att arbeta med för att underlätta 

implementeringen. Material att arbeta med kom till slut, men många av lärarna kände att det kom 

för sent. Skolverket förstår problematiken men menade att det tog tid att kvalitetsäkra materialet 

och därför blev det förseningar. 83 Lärare 4 berättade under intervjun att när lärarna ska 

genomföra något ska det gå snabbt och med lite resurser till hjälp. Däremot när det ska 

genomföras en reform på en högre nivå används mycket resurser. Skulle arbete inte bli klart i tid 

så skjuts det oftast upp. Läraren menar också att det är svårt att realisera de riktlinjer som införs 

eftersom de är skrivna i en miljö som inte liknar skolan. Styrdokumenten fungerar när de skrivs i 

praktiken men att sedan realisera dem är något helt annat. Läraren antyder här en svårighet med 

att realisera det som skrivs på formuleringsarenan. 84 

Något som lärare 5 resonerade kring var fortbildning. Det erbjöds ingen fortbildning, utan 

mycket av tolkningen fick skolorna själva ansvara för. Lärare 4 kände att vid en såhär stor 

förändring borde skolorna har arbetat mer med utbildning.  Tholin tar upp implementeringen vid 

Lpo94 och visar på ett missnöje bland lärarna eftersom det inte erbjöds någon fortbildning. 

Därför uppfattades Lpo94 som svårtolkad. 85  

10.3 Förändringar i innehållet mellan Lpo94 och Lgr11 

Huvudaktören på transformeringsarenan är lärare, det är läraren som tolkar innehållet i 

kursplanen som undervisningen ska bygga på. Linde talar om läraren som en av faktorerna som 

styr undervisningen. 86 Utifrån det här är det intressant att lärare 1 är den lärare som inte ser 

någon stor skillnad mellan Lpo94 och Lgr11s innehåll. Lärare 3 säger också att ”innehållet har 

inte förändrats så mycket mer än friluftsverksamheten”. Utifrån Lindes tankar är en möjlighet till 

varför dessa lärare inte ser några större skillnader i undervisningen att de själva är den styrande 

faktorn. Även Lindensjö och Lundgren tar upp lärarens roll i implementeringen, de menar att 

utfallet av införandet av en ny reform i skolan är mycket upp till lärarna. Känner de att det är en 

                                                 
82 Lindensjö & Lundgren 2000, s. 176– 177. 
83 Skolverket 2012, s. 12. 
84 Linde 2006, s. 19. 
85 Tholin 2006, s. 91–92. 
86 Linde 2006, s. 48– 50. 
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väsentlig förändring som kommer att göra deras arbete bättre, är sannolikheten större att det blir 

lyckat.87 Dock är detta en del där även tid spelar in på hur implementeringen genomförs. 

Annerstedt tar i sin avhandling upp exempel på att innehållet i undervisningen inte alltid följs. 

Han menar att bollsport är dominerande i skolan men att områden som friluftsliv och simning 

inte berörs i samma utsträckning. Trots att det står med som tydliga beröringspunkter, vilket 

exempelvis inte bollsport gör. En orsak till varför det kan ha blivit så kan bero på att kursplanen 

är svårtolkad. 88 Lärare 3 berättade att de tidigare riktats kritik mot skolorna att det varit för 

mycket fotboll och därför försökte deras skola arbeta utifrån en allsidig planering. Även de andra 

lärarna berättade att de hade en allsidig planering men att vissa områden kom mer i fokus.  

Alla fem respondenter i intervjun kände att friluftsliv är svårt att leva upp till. Lärarna nämnde 

både tid och ekonomiska skäl som en orsak till varför det blivit lite friluftsverksamhet i 

undervisningen. Lundvall och Meckbach tar upp ramfaktorer som en lärare måste ta hänsyn till i 

undervisningen. De pekar på tid och utrustning. Dessa ramfaktorer stämmer in på lärarnas tänk 

kring friluftsliv.89 Dels att de måste ta sig ut från skolan, vilket lärare 4 ansåg vara en svårighet 

eftersom de flesta skolor i detta urvalsområde mer eller mindre ligger i stadsmiljöer och saknar 

närhet till naturen. Även att utrustningen blir en begränsning när lärare och elever måste ta sig 

någonstans. Tid blir också en faktor då det kan vara svårt att komma ut i naturen och genomföra 

undervisning och bedömning på bara 60 minuter som lärare 5 belyser.  

Genomgående pekade respondenterna i intervjun att friluftsliv blivit centralare och därför 

försökte det läggas mer fokus kring det. Men samtidigt var samtliga lärare osäkra på hur de skulle 

bedriva verksamheten. Skolverket skriver att i friluftsdelen ska eleven få kunskap om ”Hur olika 

friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras”.90 Backman bekräftar i sin studie, att 

friluftsliv är svårt att få till och att innehållet skiftar mellan skolor i hur mycket och vad som tas 

upp. Det Backman pekar på som en orsak är att idrotten har en svag avgränsning i jämförelse 

med exempelvis matematik som har en stark avgränsning. Där går det till exempel inte att välja 

bort de fyra räknesätten, utan det ska ingå i undervisningen. Men i idrotten finns det tydliga 

tendenser till att det som tas upp i idrottsämnet är mer det som lärare och elever känner för samt 

en inriktning mot föreningsidrotter. 91    

Det andra stora området som skiljer sig är att det blivit mer betoning på det teoretiska arbetet.  

Meckbach menar att vi införandet av Lpo94 skedde det en förändring av idrottsämnet från att 

vara ett prestationsämne till att bli ett hälsoinriktat ämne. 92 Respondenternas svar visar att det på 

ett eller annat sätt blivit mer teori. Speciellt nämnde lärare 3 och 5 att det ska ske ett resonerande 

                                                 
87 Lindensjö & Lundgren 2000, s. 176–177. 
88 Annerstedt 2008, s. 312–131. 
89 Lundvall & Meckbach 2008, s. 355. 
90 Skolverket 2011b, s. 54.  
91 Backman 2008, s. 38– 42; Linde 2006, s. 13. 
92 Meckbach 2004b, s. 4.  
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kring träning och hälsa, vilket är något nytt. 93 Lärare 2, 4 och 5 hade lektioner där de arbetar med 

teori separat. Lärare 1 och 3 försökte istället att ta in det teoretiska i de praktiska delarna. Detta 

kan ledas till Meckbach som i sin studie visar att det är få lärare som separera teorin från 

praktiken. Även Ekberg visar i sin avhandling att det till stor del är fysisk aktivitet som dominerar 

under lektionerna och teori oftast inkluderas i den fysiska aktiviteten snarare än att det tas upp 

separat. 94 

Lundvall, Meckbach och Wahlberg menar att lärare som tagit examen före 1994 är mer 

benägna att ägna mer tid åt fysisk aktivitet än det som tog examen senare. 95 Utifrån detta finns 

det tendenser till att lärare 1 och 3, som varit längst i yrket, lägger stor vikt vid fysisk aktivitet och 

försöker väva in teorin där. Lärare 1 sa i intervjun att elever, lärare och föräldrar har en 

uppfattning om vad man ska göras på idrotten och det är att vara fysiskt aktiv.    

En skillnad i kursplanens innehåll som alla lärare pekade på var att ledarskap inte längre står 

med. 96 Respondenterna var negativa till att det är borttaget eftersom de ser ledarskap som ett 

utvecklande led för eleverna. Dock nämnde lärarna att det är en positiv del för elever och 

kommer därför fortsätta med ledarskap men i lite mindre omfattning. 

10.4 Undervisning utifrån Lgr11 

Något som är anmärkningsvärt är lärarnas skilda åsikter när det gäller ämnesintegrering. Lärare 2 

och 3 förspråkade ämnesintetrering för att kunna hjälpas åt att få in alla viktiga delar. De menade 

att alla vinner på ett sammarbete mellan ämnena. Lärare 4 och 5 arbetar inte ämnesintegrerat, 

men de ansåg att det skulle underlättat deras arbete. Detta kan ställas i kontrast till Karelfors som 

har undersökt gränsöverskridande arbete. Det hon ser är att det sker mindre arbete över 

blockgränserna efter införande av Lpo94 än under tidigare läroplaner. 97 De områden som 

respondenterna i min studie arbetade gränsöverskridande med var framförallt arbete om kroppen 

och hälsa.  

Något som blev märkbar var att alla lärare var överens om att friluftsverksamheten behövde 

ses över för att verkligen få in alla olika delar. Men utöver det tyckte lärare 1 och 3 inte att de 

behövde förändra något i sin undervisning, mer att se över så att alla delar berördes under 

terminen. Lärare 2, 4 och 5 ansåg däremot att de har ändrat sin undervisning. Något som alla tre 

lärare nämnde som förändring var att de nu involverar eleverna mer nu än tidigare. Anledningen 

till det var enligt lärarna att undervisningen måste bli tydligare och eleven ska veta vad som krävs 

av dem under lektionerna. För att synliggöra vad som förvänas av eleverna bjuder dessa tre lärare 

in till planering, utvärdering och bedömning mycket mer än tidigare.   

                                                 
93 Skolverket 2011a, s.7. 
94 Meckbach 2004, s. 4; Ekberg 2009, s. 189. 
95 Lundvall, Meckbach & Wahlberg 2008, s. 18. 
96 Skolverket 2011a, s. 6.  
97 Karelfors 2002, s. 150. 
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11. Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka fem verksamma idrottslärare och deras syn på 

innehållet i kursplanen. Uppfattar lärarna någon förändring i dagens kursplan i jämförelse med 

den förra och har de i så fall ändrat sin undervisning. Jag har även undersökt hur lärarna uppfattar 

implementeringsprocessen av Lgr11. I detta avslutande avsnitt ska jag diskutera och reflektera 

över vad jag kommit fram till utifrån mina frågeställningar och övergripande syfte.     

 

Implementeringen av Lgr11 är något alla lärare varit missnöjda med. De hade önskat att det 

avsatts mer tid för implementeringsarbetet. Många lärare var även kritiska till att det inte skedde 

någon fortbildning ute på skolorna. Lärarna menade istället att de fick göra mycket av arbetet i 

arbetslag och på skolorna. Detta är något som tidigare forskning har pekat på, under Lpo94 var 

det ingen fortbildning vilket resulterade till en otydlig läroplan. Jag tycker det är märkligt att det 

sker en så stor förändring men att det inte finns ett krav på fortbildning. Utan istället ska 

läroplanen och kursplanen implementeras på varje skola men utan tydliga direktiv.    

En förändring som skett i kursplanens innehåll är att ledarkap är borttaget och istället ska 

eleven planera över en fysisk aktivitet. Eleven ska sedan genomföra och värdera aktiviteten 

genom att föra ett resonemang. 98 Ledarskap är ändå en del som alla lärare har fortsatt med i sin 

undervisning. Det som är anmärkningsvärt är att de fem intervjuade lärare känner att de har lite 

tid och att de är mycket som ska hinnas med i idrottsämnet. Men samtidigt väljer samtliga lärare 

att undervisa i ett område som inte längre står med i kursplanen. Det blir något paradoxalt när tid 

är en bristvara att de inte använder tiden till ett område som det faktiskt ska undervisa om. 

Lärare 1 och 3 uppfattar inte någon större skillnad mellan undervisningen idag jämfört med 

Lpo94. En tanke varför de inte har förändrat sin undervisning nämnvärt i jämförelse med lärare 

2, 4 och 5 kan ha med erfarenhet att göra. Studien bygger på fem idrottslärares svar vilket gör att 

det inte går att dra någon representativ slutsats bland idrottslärare. Men känslan är att de som 

varit i yrket längst inte ser samma förändring som de som varit i yrket kortare tid. Vad detta bero 

på är svårt att spekulera i, men under intervjuerna fick jag en känsla av att de lärare som arbetet 

kortast var mer inspirerade att sätta sig i Lgr11 och ändra undervisningen för att nå upp till de nya 

kraven. Det känns som att Lgr11 blev en nystart för lärare 2, 4 och 5. 

Något som kommer fram under intervjun är att lärare 1 och 5 anser att Lgr11 är otydlig. 

Medan lärare 2 och 4 anser att den blivit tydligare än vad Lpo94 var. Lärare 3 säger att den blivit 

tydligare men samtidigt pekar läraren på att det fortfarande finns frågor och därför svårt att veta 

hur innehållet ska behandlas. Detta pekar mot att läraren tycker att Lgr11 både är tydlig och 

otydlig. I relation till detta är en aspekt att lärare 1,3 och 5 arbetar tillsammans i arbetslag. Medan 

                                                 
98 Skolverket 2011a, s. 6. 
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lärare 2 och 4 inte gör det på samma sätt. Det som är intressant är att lärarna som arbetar i 

arbetslag uppfattar Lgr11 som otydlig medan de som inte arbetar i arbetslag uppfattar Lgr11 som 

tydligare än tidigare.   

I en historisk genomgång ser man tydliga tendenser att ämnet gått från gymnastikövningar till 

att nu mer innefatta hälsa. Idrott och hälsa ses oftast som ett praktiskt ämne och detta tror jag har 

spelat in på hur lärarna väljer att undervisa i exempelvis de teoretiska delarna. Alla pekar på att 

det blivit mer teoretiskt men det skiljer sig i om lärarna undervisar teorin separerat från det 

praktiska. Lärare 2, 4 och 5 har varje termin lektioner i klassrummet för att få en bra teoretisk 

grund. Lärare 1 och 3 undervisar de teoretiska delarna i idrottshallen. Denna skillnad mellan 

lärarna kan utgå från hur de upplever ämnet. Lärare 1 beskriver exempelvis att både lärare, elever 

och föräldrar har en uppfattning om att det ska vara mycket fysisk aktivitet under en lektion. 

Lärare 1 och 3 verkar mer måna om att ha fysisk aktivitet eftersom de känner att tiden är knapp 

med två lektioner i veckan. Istället för att ha lektion i klassrummet ser de en fördel med att 

integrera teorin i praktiken. Även här är det möjligt att antalet år i yrket spelar in. Jag tycker mig 

se att de som varit längre i yrket prioriterar den fysiska aktiviteten medan de som är nyare i yrket 

ser en fördel med att skilja på dessa delar eftersom de ser teoretiska delar som något viktigt. 

Slutligen är det intressant att ta upp de förväntningar som finns på hur undervisnigen ska 

bedrivas. Lärare, föräldrar och elever har en uppfattning om vad som ska ingå i lektionerna, och 

det är framförallt den fysiska aktiviteten. Idrottsämnet är starkt förknippat med att röra på sig, 

lärare 1 säger att […] ”det är så djupt inrutat att i gympasalen rör man sig”. Genom vad 

respondenterna svarat under intervjun skulle en slutsats vara att det finns fler ramfaktorer än tid, 

pengar och resurser, som spelar in när läraren realisera och omsätter innehållet i kursplanen i 

praktiken. Ytterligare en ramfaktor som blir synlig här är tradition. Lärarna, föräldrar och elever 

förväntar sig att det ska vara på ett visst sätt eftersom det länge sett ut så. Tradition spelar även in 

i ledarskap som alla lärare forsätter att undervisa i eftersom eleverna tycker det är roligt och det är 

populärt bland eleverna. Detta kan också ställas i relation till Bernsteins teori om avgränsning 

(classification). Om ett ämne har svag avgränsning, som idrott, blir kontrollen av ämnet svagare. 

Det vill säga att vad som behandlas inom ämnet kontrolleras inte i samma utstäckning som ett 

ämne med stark avgränsning. 99 Hade det varit en stark avgränsning hade lärarna kanske i större 

utstäckning varit tvungna att följa samma linje i undervisningen och varit mer styrda i 

undervisningen. Exempelvis att lägga mer resurser på friluftsliv än att behandla ledarskap, som 

numera inte står med i kursplanen för idrottsämnet. Även Ekeberg klassar idrottsämnet utifrån en 

svag avgränsning och visar att det finns skillnad mellan arenorna och mellan lärare i vilket stoff 

som styr undervisningen. Vid en svag avgränsning kännetecknas ämnet inte av en unik identitet 

vilket innebär att urvalet som styr undervisningen kan utgår från personliga intressen men också 

                                                 
99 Linde 2006, s. 13, 48–50. 
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av andra aktörer, som exempelvis föreningsidrotten. Detta leder till att det uppstår skillnader i 

urval mellan olika lärare om vad som är värt att ta upp under lektionerna. 100  

11.1 Konklusion 

Slutsatsen av intervjuerna är att lärarna känner att de saknar någon form av fortbildning vid 

implementeringen av Lgr11. En fortbildning hade enligt lärarna underlättat arbetet och bidragit 

till en mer likvärdig skola. Tre förändringar som lärarna nämner i kursplanen är att friluftsliv blivit 

centralare, att ämnet är mer teoretiskt nu än tidigare och ledarskap är borttaget från Lgr11. I och 

med att det skett förändringar har tre av de fem lärarna ändrat på sin undervisning.  

 En intressant observation som framkommer av resultatet är att alla lärare fortsätter att 

undervisa i ledarskap trots att det inte står med i dagens kursplan för idrott och hälsa. En av 

anledning till varför de fortsätter att undervisa är för att det är ett uppskattat inslag av eleverna. 

En annan observation är att implementeringen av Lgr11 har varit krävande och lärarna känner 

inte att de fått den tid och fortbildning som de hade önskat Genom att analysera och tolka 

resultatet utifrån läroplansteori och ramfaktorer är det tydligt att tid är en stark påverkan i 

lärarens arbete, men även tradition. Därför skulle det vara intressant i framtida forskning att 

undersöka hur ramfaktorer påverkar lärarens undervisning. Särskilt intressant skulle det vara att 

se om tradition har någon inverkan på hur lärarna realiserar innehållet i kursplanen. En 

uppföljande studie kan även göras då ytterligare tid förflutit från införandet av kursplanen för 

idrott och hälsa. 

 

  

                                                 
100 Ekberg 2009, s. 194–195. 
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13. Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Therese Storm och just nu läser jag examensterminen på lärarprogrammet. Resterande 

delen av denna termin kommer jag att skriva ett examensarbete där jag kommer att undersöka 

hur idrottslärare uppfattar innehållet i Lgr11 och om innehållsförändringarna har påverkat 

undervisningen, jämfört med Lpo94.  

 

Examensarbetet ska vara klart till jul och därför är det knappt med tid. Intervjun kommer utgå 

från fyra huvudteman: bakgrundsfrågor, implementering av Lgr11, skillnader mellan Lpo94 och 

Lgr11 gällande innehåll samt konkreta undervisningssituationer. 

Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och kommer pågå under veckorna 46– 47. Jag skulle därför 

vilja få möjlighet att intervjua dig så snart som möjligt. 

 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och man kan därför avbryta sin medverkan när man vill. 

Intervjun och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Vi frågor tveka inte att höra av er till mig! 

 

Med vänlig hälsning Therese Storm 

Mailadress: Therese.Storm9852@student.uu.se 
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14. Bilaga 2 

Tema 1: Bakgrundsfrågor: 

 

– Undertema 1: Utbildning 

Vilken utbildning har du? 

– Undertema 2: År i verksamheten 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

– Undertema 3: Skolan  

Hur länge har du arbetet på denna skola?  

Är du lärare i något mer ämne? 

 

Tema 2: Implementering av Lgr11 

 

– Undertema 1: Införandet 

Om vi går in på hur implementeringen av Lgr11 har sett ut, hur tänker du kring det? 

Har ni erbjudits utbildning/seminarier, arbetat med det i arbetslag eller har ni fått tolka de nya 

styrdokumenten på egen hand? 

 

– Undertema 1:2  

Känner du att det blivit mer arbete utanför själva undervisningen i och med införandet av Lgr11  

– Undertema 2: Positvit och negativt  

Vad anser du har varit positivt respektive negativ med den nya kursplanen? 

Vilken är den viktigaste förändringen i kursplanen för idrott och hälsa enligt dig? 

 

Tema 3: Förändringar i innehållet mellan Lpo94 och Lgr11(jämför dessa) 

 

– Undertema 1: Innehåll 

Hur upplever du att innehållet, i ämnet idrott och hälsa, i kursplanen är idag i jämförelse med den 

förra kursplanen? 

Tycker du att något är mer i fokus nu?  

Är det någon del som var med tidigare som du saknar nu?  

 

Hur ser du på strukturen av innehållet idag? 

Upplever du det mer tydligt eller inte i och med det centrala innehållet? Jag tänker då på att det i 

dag är indelat under tre rubriker: ”Rörelse”, ”hälsa och livsstil” och” friluftsliv och utevistelse”. 

Tema 4: Undervisning utifrån Lgr11 

 

– Undertema 1: Idrottslektion 

Känner du att din konkreta undervisning har förändrats efter införandet av den nya kursplanen? 

Som jag har tolkat det är friluftsliv en del som innefattar mer än tidigare, hur hanterar du det?  
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Sker det sammarbete mellan idrottslärarna, i så fall på vilket sätt? 

Känner du att du får in både teori och praktik i din undervisning? Sker de teoretiska momenten 

för sig eller inkluderas de under de praktiska lektionerna? 

Övriga frågor 

 

 


