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Abstrakt 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka vilka uppfattningar lärare i Idrott och Hälsa har 

om kursplanerna i ämnet Idrott och Hälsa A. För att besvara syftet formulerades följande 

frågeställning: Hur uppfattar lärare i Idrott och Hälsa kursplanen i Idrott och Hälsa A? Vilken 

betydelse anser lärare i Idrott och Hälsa A att kursplanen har för utformandet av lektionerna? 

Studien är uppbyggd på en kvalitativ metod där vi intervjuat 8 gymnasielärare i Idrott och 

Hälsa. Lärarna är fördelade på 6 olika skolor i västra Sverige. Utsagorna som framkom av 

intervjun har därefter analyserats efter en hermeneutisk ansats.  

 

Många av lärarna tyckte att läroplanen är diffus och svårtolkad men angav betydelsen att följa 

den nationella kursplanen då lokala kursplaner anses mer som ett underlag som används vid 

betygssamtal med elever. Lärarnas uppfattning av kursplanens diffusa utförande var både 

positiva och negativa. Dels menade några av lärarna att de själva hade större utrymme för att 

utforma lektionerna medan andra menade att lokala kursplaner eller traditioner på skolan 

styrde upplägget. Lärarna beskrev arbetsmiljö, förutsättningar samt färdigheter som de 

faktorer som i högsta grad påverkar utformandet av idrottslektionerna. De flesta lärarna ansåg 

att ansvar, gruppdynamiken och samspelet eleverna emellan är grunden till att eleverna ska 

kunna utveckla nya färdigheter. 

 

En faktor till varför lärarna uppfattar kursplanen på följande sätt menar vi grundar sig i 

uppfattningen av ansvarsfrågan. Den lokala kursplanen innebär mer frihet för idrottsläraren 

men även ett större ansvar där idrottsläraren måste utveckla ett reflexivt förhållningssätt till 

sitt ämne. Genom att exempelvis inkludera eleverna i tolkningsarbetet tror vi lärare och elever 

skulle få en mer gemensam och tydligare bild för vad kursplanen egentligen står för.  

 
 
Nyckelord (4st): Idrottslärare, Idrott och Hälsa, kursplan, uppfattning. 



Förord 
 
Vår förförståelse om lärares uppfattningar av kursplanen i Idrott och Hälsa A är relativt liten. 

Båda författarna till denna uppsats har en idrottsbakgrund i form av diverse bollsporter, 

föreningsliv samt är blivande lärare i Idrott och Hälsa. Den sammanlagda erfarenheten vi har 

samlat på oss under utbildningen av Idrott och Hälsa som ämne, pekar på att de ramar som 

finns i form av styrdokument och liknande är alltför diffusa för att få ett grepp om. Under vår 

praktik på olika skolor har denna bild förtydligats något, dels genom att lektioner kan byggas 

upp på så många olika sätt men som ändå faller innanför styrdokumentens ramar. Under 

senare år har en allmän uppfattning tillkommit att vem som helst kan ”kasta in en boll” och 

med eller utan behörig utbildning kan vikariera som idrottslärare då bollsport utfaller som ett 

av kursmålen. En annan aspekt som denna problematik belyser är kursplanernas utformande. 

Om det är kursplanen eller läraren som brister när det gäller tydligheten vet vi inte men vi 

menar att det är av yttersta vikt, att lyfta frågan om kursplanernas betydelse för lektionernas 

utformning. Att få en kursplan som är skriven med ett språk som eleven kan känna igen sig i 

men som även är ett stöd för läraren i det dagliga skolarbetet menar vi är oerhört viktigt för att 

alla parter ska kunna tillgodogöra sig en bra undervisning.  

 

Vid första tanken på vad vi skulle skriva om var båda överrens om att skriva om något som 

kommer att beröra oss i vårt framtida yrke som idrottslärare. Tidigare forskning visar att 

många skolor inte har lokala kursplaner och efter en fördjupad inläsning av forskningsläget 

valde vi att inrikta oss på idrottslärares uppfattningar av kursplanen i Idrott och Hälsa A i 

västra Sverige.  Vi beslutade oss för att göra denna studie eftersom båda är intresserade av att 

Idrott och Hälsa och dess innehåll. Hur läraren i sin tur förhåller sig till och uppfattar 

kursplanen styr en stor del av undervisningsarbetet. Som blivande idrottslärare tycker vi att 

det är viktigt att undervisningen utformas utifrån en medventhet om kursplanen. Vi hoppas få 

kunskap som bidrar till större lärdom inom området, samt få inblick i hur andra idrottslärare 

tänker och reflekterar kring sin undervisningssituation.  

 

Under arbetets gång har vi i så jämn mån som möjligt försökt att fördela arbetsbördan mellan 

oss. Tillsammans har vi skrivit, bearbetat samt utvecklat texten som vi på förhand bestämt. 

Med ovanstående i åtanke tar båda författarna ansvar för helhetsinnehållet av denna studie.  

 



Avslutningsvis vill vi passa på att tacka alla intervjupersoner som medverkat i studien och 

som bidrog med sina erfarenheter och tankar inom vårt valda område. Vi vill även tacka 

bibliotekspersonalen på Halmstad högskola som hjälp oss med frågor kring sökandet av 

litteratur. Tillsist tackar vi handledningsgruppen och våra handledare Lars Kristén och Jette 

Trolle-Schultz Jensen. 
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1. Inledning 
Skolverket är en statlig institution och har i uppgift, dels att granska och bedöma de rådande 

styrdokumentens funktion i verksamheten, dels att arbeta fram nya styrdokument i form av 

läroplaner, kursplaner och betygskriterier. I och med läroplansreformen 1994 har 

diskussionerna kring de nationella kursplanernas syfte och funktion ökat markant. I 

skolverkets senaste rapport, baserad på vad lärare i samhällskunskap, kemi och svenska anser 

om hur kursplaner används i den dagliga verksamheten, står följande att läsa: 
 

De nya kursplanerna gav ett större utrymme för lärarna att utifrån professionella överväganden 

välja stoff och metoder för undervisningen, medan istället målen för utbildningen fick en 

annorlunda utformning och en framträdande plats i dokumenten. (Skolverket 2008;7) 
 
I skrivande stund finns relativt lite forskning som berör uppfattningen av kursplanen inom 

Idrott och Hälsa på gymnasienivå. Forskningsläget belyser endast grundskolenivå och berör 

även andra ämnen än Idrott och Hälsa. Ur den tidigare forskningen går att utläsa ett väldigt 

tydligt mönster, nämligen att alla lärare oavsett ämne eller skolform, anser att kursplanen är 

diffus och otydlig. Skolväsendet yttrar sig på olika sätt, i olika städer, i olika skolformer med 

olika inriktningar men alla skolor arbetar efter samma ramar och riktlinjer.  
 
Larsson (2004) menar att syftet med att utarbeta lokala arbets-, skol- och kursplaner resulterar 

bl.a. i att idrottslärare ska utveckla ett reflexivt förhållningssätt till sitt ämne. Samma 

författare instämmer i skolverkets rapport att införandet av Lpo94 bidrar till att kontrollen av 

styrningen uppifrån inte upplevs på samma sätt. Tidigare fanns det gymnastikinspektörer som 

inspekterade metodiken som användes i ämnet för att uppnå kursmålen.  

 

Tholin (2006) behandlar även han i sin doktorsavhandling den lokala kursplanens betydelse 

för lektionens utformande inom ämnet Idrott och Hälsa. I och med decentraliseringen 1994, då 

det målrelaterade betygsystemet instiftades, är det varje lärares ansvar att tillsammans med 

sina elever skriva lokala kriterier istället för staten som det tidigare var.  

 

Vi har även funnit ett examensarbete (Olsson och Lindbäck 2007), som har studerat 

styrdokumentens och kursplanernas betydelse för utformningen av verksamheten inom ämnet 

Idrott och hälsa. Slutsatsen av denna uppsats är att den nationella kursplanen var alltför diffus 

och otydlig. Både elever och lärare tycker att det var komplicerat att tolka de nationella 
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kursplanernas ändamål. Detta tyckte vi verkade förvånansvärt och har därför valt att delvis 

bygga vidare på studien då vi gör en liknande undersökning i en småstadsregion i västra 

Sverige.  

 

Forskning som angränsar till vårt problemområde, har hittills bara berört lärares syn och 

upplevelser av den nationella kursplanen på grundskolan. Vi vill lyfta fram lärares 

uppfattningar av kursplaner i västra Sverige. Tidigare forskning understryker svårigheter i 

tolkningen av kursplaner, indirekt utformning av verksamheten. Vi ser det därför som 

betydelsefullt att skriva om lärares uppfattning av kursplaner, såväl nationella som lokala. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka uppfattningar lärare i Idrott och Hälsa har 

om kursplanerna i ämnet Idrott och Hälsa A. För att besvara syftet formulerades nedanstående 

frågeställning: 

 

1. Hur uppfattar lärare i Idrott och Hälsa kursplanen i Idrott och Hälsa A? 

2. Vilken betydelse anser lärare i Idrott och Hälsa A att kursplanen har för 

utformandet av lektionerna? 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Läroplansteori  

Nedan har vi valt att presentera en kronologisk beskrivning av beslutsprocessen från stat till 

skolnivå. I svenskan omtalas läroplanen som ett begrepp där många är ense om att det är ett 

konkret hjälpmedel som styr utbildningsmål, innehåll samt avsatt tid för ändamålet. I andra 

europeiska länder såsom England och Tyskland används istället det gemensamma begreppet 

”Curriculum”, som utgår från en djupare mening och innebörd i styrningsarbetet (Lundgren, 

1989;21). Begreppet läroplansteori översätts i detta sammanhang med engelskans 

”Curriculum theory” som inte bara utgår från läroplanens konkreta betydelse utan även 

försöker se de föreställningar och den filosofi som ligger bakom läroplanen.   

 

Smith och Lovat (1996) skriver att läroplanen utformas efter den sociala filosofi som 

samhället vilar på. Denna filosofi bestämmer bl.a. vad kunskap är (epistemologi), vilket 

människosyn som råder och vad utbildning och undervisning ska handla om. Utbildningen i 

ett samhälle representerar delar av normer och värden. Eftersom det inte går att lära ut allt 

görs ett urval, detta urval påverkar i sin tur verklighetsbilden för eleven. I en amerikansk 

studie om läroplanens reform diskuterar Fletcher (2007) samma problematik och hur läraren 

ska lyckas lära ut alla väsentliga kunskaper för att eleven ska tillgodogöra sig rätt kunskaper. 

Författaren menar att kursplanen är rätt forum och det första steget för att kunna ändra denna 

livssyn. Fletcher (2007) menar att det måste ske en reform i den amerikanska läroplanen. Idag 

beslutas, ”vad” läroplanen ska innehålla av staten och ”hur” det ska läras ut, beslutas av 

skolan och lärarna på en lokal nivå. Fletcher menar att kursplanen måste konkretiseras genom 

att ge tydligare instruktioner som en del av kursplanen. Detta i sin tur hjälper eleverna att få 

med sig väsentlig kunskap i sina vidare studier, på detta sätt påverkas även urvalet. Då 

förflyttas ”makten” från statlig till lokal nivå och normer och värden får olika innebörd på 

olika geografiska platser. 

 

Läroplansteorins syfte är att öka kunskapen om hur mål, innehåll och undervisningsmetodik 

presenteras i en viss samhällelig kontext. (Lundgren, 1989;22). Dessa tre ovanstående element 

syftar på styrningen av utbildningen. Lundgren (1989) menar att varje läroplan styrs av en 

påverkanprocess som i sin tur kräver någon form av kontroll. Styrning och kontroll kan därför 

sägas vara grundelementen i varje läroplansteori. Med andra ord skulle begreppet läroplan 
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kunna beskrivas med en mer komplex innebörd, det vill säga utformandet av styrningen och 

kontrollen i utbildning och undervisningen med betoning på de tre ovanstående elementen 

mål, innehåll samt metod. Smith och Lovat (1996) skriver att god didaktik inte kan pressas 

fram uppifrån genom fastställda målformuleringar som helt och hållet styr undervisningen.  

 

Det är nödvändigt att ge begreppet läroplan en tydligare struktur, som inte enbart utgår från 

den konkreta betydelsen utan även den uppfattning som länge varit styrande. Med begreppet 

läroplan avses även den kod, det vill säga de gemensamma principer som formas i konkret 

styrinstrument, undervisningsmaterial och så vidare (Lundgren 1989). Lundgren (1989) menar 

att det går att urskilja tre nivåer i läroplanen. Den första nivån syftar till att beskriva hur 

erfarenheter, kunskaper och värderingar sållas ut och organiseras. Vad är det som gör att en 

viss kunskap uppfattas som mer väsentlig att undervisas om än en annan? Här beskrivs dels 

den historiska kontexten, det vill säga hur den historiska utvecklingen påverkar uppfattningar 

om läroplaners syfte, innehåll och funktion, men även hur nutida element, som till exempel 

vilken betydelse arbetsmarknaden har för utformning och tolkning av de konkreta 

läroplanerna. Den andra nivån inriktar sig på frågor som relateras till det verkliga styrandet av 

en utbildning. Under denna nivå behandlas själva besluts- och kontrollprocesserna i 

utformandet för ett konkret styrinstrument. Den tredje nivån inriktar sig på frågor som hur en 

konkret läroplan och ett konkret läromedel kan styra den faktiska undervisningsprocessen.  

 

I Tholins (2006) doktorsavhandling behandlas olika aspekter av lokala kursplaners betydelse 

och förändring genom åren, dels inom ämnet Idrott och Hälsa. Sedan 1994 då det 

målrelaterade betygsystemet infördes har utvecklingsarbetet kring lokala kursplaner varierat i 

hög grad. Tholin (2006) skriver att skolverkets första anvisningar var att varje lärare 

tillsammans med sina elever skulle skriva lokala kriterier. Efterhand ändrades detta till att 

lärare skulle samordna lokala kriterier mellan skolor. Numera gynnar skolverket och 

Myndigheten för skolutveckling flera s.k. harmoneringsprojekt där lärare tillsammans beslutar 

om gemensamma kriterier för en region eller kommun. Tholin (2006) skriver att centrala 

styrdokument är skrivna till lärare medan lokala styrdokument och kursplaner riktar sig mer 

till elever och föräldrar. Vid utformandet av nationella betygskriterier menar skolverket att de 

inte är formulerade för elever och föräldrar utan det är skolans uppgift att förmedla och 

förklara målen på en mer begriplig och vardaglig nivå. Samtidigt menar skolverket att det 

lokala utformandet inte får påverka och ändra innehållet samt att nya kriterier inte får tillföras: 
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Att göra lokala bearbetningar av de nationella målen som ska uppnås och betygskriterierna 
innebär således inte främst att dessa ”bryts ner” eller att nya mer detaljerade kriterier utformas. 
Utgångspunkten är istället att relatera den planerade undervisningen till de nationella målen och 
kriterierna, dvs. tolka dessa utifrån det innehåll och det arbetssätt som läraren beslutat om 
tillsammans med eleverna. Det kollegiala samtalet – på skolan och mellan lärare på olika skolor – 
är ett viktigt inslag för att betygssättningen ska bli så rättvis och likvärdig om möjligt. (Skolverket, 
2005b, s. 25)  

 

Larsson (2004) menar att de lokala kursplanerna i Idrott och Hälsa kan skilja sig i betydande 

utsträckning från de nationella kursplanerna. Många lokala kursplaner tenderar att utformas 

med aktiviteten i fokus, där lärandet blir en mindre betydelsefull faktor. Larsson (2004) menar 

vidare att de nationella kursplanens betoning på kunskapsmål ofta förväxlas med betoningen 

på beteendemönster i de lokala kursplanerna, och därigenom blir det elevernas beteenden som 

utvärderas istället för vad de lär sig i ämnet.  

 

Demokrati och jämställdhetsfrågor nämns sällan i de lokala kursplanerna. Dessa begrepp 

förekommer ofta på ett felaktigt sätt och benämns under rubriker såsom social fostran eller 

liknande. Tolkningen kan då felaktigt bli att läraren är överordnad eleverna vars uppgift är att 

bedöma elevers beteenden istället för att främja en utveckling av demokrati och 

medbestämmande (Larsson, 2004). 

 

I Tholins (2006) avhandling framgår det att de lokala arbetsplanerna skiljer sig avsevärt från 

centrala dokument. Lokala kursplaner skiljer sig även de emellan mycket åt, vilket gör att 

såväl undervisningen som betygssättningen kan bli annorlunda beroende på vilken skola 

eleven går i.  
 

Vissa skolor formulerar kravet som ”deltagande”, i vissa fall ”aktivt deltagande”. Andra skolor 

anger hur stor närvaro eleven ska ha för att få ett visst betyg. Det är främst för betyget Godkänd 

som det ställs krav på närvaro. En skola kräver att eleven ska vara ombytt och närvarande för G 

75 % av tiden, för VG 85 % av tiden och för MVG 90 % samt för MVG ingen ogiltig frånvaro. En 

skola skriver att eleven ”bör vara närvarande 75 %” av tiden för betyget G (Tholin; 156) 

 

2.2 Sammanfattning av forskningsläge 

Tidigare forskning som gjorts inom området för kursplaner och dess betydelse för 

undervisningsmomentet visar tydliga mönster där lärare, oavsett ämne eller skolform, är ense 

om kursplanens diffusa och otydliga utformande. Larsson (2004) menar att syftet med att 
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formulera kursplaner och olika styrdokument som arbetsplaner och skolplaner är främst för att 

läraren ska skapa ett reflexivt förhållningssätt till sitt ämne. Hur detta fårhållningssätt artar sig 

beror till stor del på vilken uppfattning läraren har om just dessa ovanstående dokument. I 

Sverige styr läroplanen utbildningsmål, innehåll och hur mycket tid som ska avsättas i ett 

ämne. I andra länder i Europa talas det om ”Curriculum” eller ”Curriculum theory”, detta 

begrepp utgår från en djupare mening och innebörd i styrningsarbetet. Istället för att enbart se 

till läroplanens konkreta betydelse försöker man även se till de föreställningar och den filosofi 

som ligger till grund för läroplanen. Smith och Lovat (1996) menar att läroplanen utformas 

efter den sociala filosofi som samhället grundar sig på. Fletcher (2007) menar att en reform av 

kursplanen är ett steg i rätt riktning för att kunna rubba och förändra denna livssyn.  Lundgren 

(1989) menar att läroplansteorins syfte är att öka kunskapen om hur de tre faktorerna mål, 

innehåll och metod gestaltar sig i ens viss samhällelig miljö. För att lyckas med detta är det 

nödvändigt att ge begreppet läroplan en tydligare struktur som bygger på de uppfattningar 

som länge funnits. Tholin (2006) be handlar olika aspekter av den lokala kursplanens 

betydelse och förändringar genom åren. Författaren konstaterar att centrala styrdokument är 

skrivna mer till lärare medan lokala kursplaner riktar sig mer till elever och föräldrar. Syftet 

med det senare är för att konkretisera vad de centrala styrdokumenten egentligen avser. Det 

bör uppmärksammas att lokala kursplaner ser olika ut på olika skolor vilket i sin tur påverkar 

hur kursplanen uppfattas och hur undervisningen utformas.   

 

2.3 Kursplanens utformande 

Nedan följer en kronologisk- historiskt uppbyggd bakgrund till varför kursplanen ser ut som 

den gör idag. 

 

Under tidigt nittiotal förändrades spelreglerna för det svenska skolväsendet. Grunden till 

denna förändring låg i den omfattande decentraliseringen som skedde år 1991. För att 

beskriva förändringen kortfattat innebar decentraliseringen en förflyttning av dels uppgifter 

men framförallt maktförhållanden från en statlig uppgift till lokal nivå. Nu fick kommuner, 

skolor och skolpersonal runt om i landet mer inflytande i det dagliga arbetet. Samtidigt fick en 

viss del av det statliga ansvaret finnas kvar. Det mer övergripande ansvaret ligger än i dag på 

statlig nivå med arbetsuppgifter som exempelvis ansvar för de nationella målen och en 

nationell utvärdering av verksamheten (Skolverket, 2005a). 
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Ramarna för den dagliga verksamheten förändrades vilket även fick påföljder i innehållet. 

1992 lämnades ett betänkande, Skola för bildning, från läroplanskommittén för en förändring 

av läroplanen för både de obligatoriska och frivilliga skolformerna. Detta förslag grundade sig 

i ovanstående fördelning mellan statlig och lokalnivå. Detta visade sig bli ett historiskt 

genombrott för gymnasieskolan men även friskolans möjligheter ökade. I propositionen, Växa 

med kunskap, som antogs av riksdagen fick gymnasieskolan en helt ny struktur. Från att 

tidigare ha varit 22 linjer strukturerades 16 nationella program, där alla utbildningar lästes 

över tre år. I den ”nya” gymnasieskolan bestämdes även att alla nationella program skulle 

innehålla lika stor andel kärnämnen, detta för att eleverna skulle få behörighet till 

högskolestudier. I propositionen Skola för bildning föreslogs även att de frivilliga 

skolformerna skulle få en egen läroplan, vilket även genomfördes och skolverket som då var 

nystartat, utarbetade kursplaner samt betygskriterier till gymnasieskolan (Ibid). 

 

1998 kom en ny proposition från regeringen. Denna gång ville regeringen att fokus skulle 

ligga på kvalitet och likvärdighet. Exempel från denna proposition var definitionen av 

gymnasiepoäng. Från att ha varit ett mått på antalet undervisningstimmar ville regeringen att 

detta skulle vara ett mått på elevens arbetsinsats. I och med detta reviderades alla kursplaner 

och betygskriterier för gymnasieskolan av skolverket vilket resulterade i rapporten GY 2000 

(Ibid). 
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2.4 Skolformer 

2.4.1 Gymnasieskolan i dag 

Den dagliga undervisningen på gymnasiet grundar sig i hierarkiskt uppbyggda dokument. 

Beslutsfattarna befinner sig i en hierarkisk ordning med riksdag och regering överst på listan 

och skolan längst ner. Nedan kommer en översikt som ytterligare belyser detta förhållande.  

 

Dokument     Beslut av  

Skollag     Riksdag  

Förordning 

Läroplan     Regering 

Programmål      

  

Kursplaner 

Betygskriterier     Skolverket 

Föreskrifter 

Allmänna råd     

   

Skolplanen     Kommunen  

Lokal Arbetsplan 

Individuell studieplan    Skolan 

  

 

Fig. 1: Visar förhållandet mellan de olika beslutsorganen och styrdokumenten inom det 

svenska skolväsendet (Skolverket, 2005a;9). 

 

Ovanstående fem steg ska läsas uppifrån och ner där högsta punkten är grunddokumentet som 

sedan utvecklas inom de olika myndigheterna till nya mer preciserade dokument inom varje 

berört område. Om vi tar exemplet med kursplaner, är detta en förfining av läroplanen, 

programmålen samt förordningen, där målen anges för varje ämne. Kursplanen ska visa dels 

kursens mål men även den kunskapsnivå som alla elever minst skall ha uppnått vid kursens 

slut. Kursplanen är formulerad så att lärare och elever kan planera undervisningen 
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tillsammans på lokal nivå. Se bilaga 2 för de nuvarande målen i Idrott och Hälsa A inom den 

gymnasiala skolan.   

 

 

2.4.4 Kunskapssynen i dagens gymnasieskola 

När det gäller kunskapsnivån och resultat är det väldigt svårt att jämföra betyg mellan de olika 

skolformerna då de har olika förutsättningar, olika metoder samt elevunderlag. I Lpf 94 står 

skrivet, gemensamma rättigheter samt skyldigheter för de frivilliga skolformerna. Här 

framhävs att eleven skall ta ett personligt ansvar men även elevens rättigheter, att läraren 

måste tydliggöra kursens ramar i form av kursplaner, mål och betygskriterier: 
 

…Elevernas möjligheter att utöva inflytande på undervisningen och att ta ansvar för sina 

studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, 

liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. (Utbildningsdepartementet, 1994; 8) 

 
 

Att jämföra resultat nationellt är egentligen inte intressant då det exempelvis år 1997/1998 var 

286 576 elever som läste på kommunala gymnasieskolor i jämförelse med 7006 elever som 

läste på gymnasiet inom friskolan. Detta år var snittbetygen inom kommunala gymnasieskolor 

12,9 i jämförelse med friskolans 14,7 (Skolverket, 1999;13).  

 

2.4.5 Förslag till nytt mål och uppföljningssystem 

Den 9 februari 2006 bestämde regeringen att genomföra en översyn av grundskolans mål- och 

uppföljningssystem. Den statliga offentliga utredningen (SOU) fick namnet Utredningen om 

mål och uppföljning i grundskolan. Uppdraget bestod av tre delar: ”att visa på orsaker till att 

målsystemet inte genomförts [hur det blev och varför det blev som det blev], att ge förslag till 

ett tydligare målsystem [hur det bör vara] samt att föreslå förändringar i 

uppföljningssystemet [hur man skall få veta hur det blir]” (Regeringen, 2007;55). 

 

Utredningen resulterade i ett betänkande som heter ”Tydliga mål och kunskapskrav i 

grundskolan”. Denna utredning är resultatet av ett nära samarbete dels mellan experterna men 

även med statens skolverk, myndigheten för skolutveckling, specialpedagogiska institutet och 
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specialskolemyndigheten. Nedan kommer en översikt över de förslag och bedömningar som 

experterna kommit fram till. Utredningen skall läsas som att alla författarna står bakom de 

förslag och bedömningar som redovisas nedan (Regeringen, 2007). 

 

Första frågan som skulle besvaras av utredningen är att visa på orsaker till att målsystemet 

inte genomförts (hur det blev och varför det blev som det blev). För att besvara denna fråga 

använde sig forskarteamet av diverse rapporter, utskottsbetänkanden och propositioner från 

skolverket. Trots en massiv insamling av dokument fanns ändå vissa ”hål” i utredningen. 

Dessa hål täpptes till med kompletterande intervjuer av personer i ledande ställningar som 

varit delaktiga i arbetet med läroplaner, kursplaner och uppföljningsarbeten (Regeringen, 

2007). 

 

Utredningen visar tydligt på att målsystemet inte har genomförts i de skolorna som 

undersökts. En av de främsta orsakerna till att detta inte genomförts är enligt forskarteamet att 

dokumenten är utarbetade över huvudet på lärare och personal ute i verksamheten. Lärare och 

personal måste känna att en förändring är önskvärd. På så sätt kommer acceptansen på ett 

naturligt sätt och målen kan implementeras i undervisningen mer tillfredställande 

(Regeringen, 2007). 

 

Den andra delen i utredningen var att ge förslag till ytterligare målsystem samt att föreslå 

förändringar i uppföljningssystemet. I arbetet med att utarbeta ett sådant förslag ansågs att 

detta arbete måste utföras i ett samarbete mellan verksamma lärare och personer med 

erfarenhet från kursplaneutformning. Utredarna bestämde att lärare skulle bjudas in för att 

medverka i utformningen av förslagen till ytterligare målsystem. Detta arbetsätt har två 

syften, dels att lärare ute på fältet har en ämneskunskap och en praktisk kunskap som kan 

hjälpa till i arbetet. Den andra delen är att lärarna kan fungera som någon form av kontroll av 

det strukturella arbetet som utredarna har arbetat fram (Regeringen, 2007). 

 

De förslag som ges nedan ska läsas som ett måste för att fylla de luckor som i dag inte 

fungerar i skolan. Största vikt ska läggas på att förtydliga målsystemet enligt forskarteamet.  
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2.4.6 Förordningar och förändring 

I det första förslaget ”Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100)” återfinns utdrag ur 

dagens skollag- dagens lydelse samt förslag till förändring - förslagen lydelse. Ett av 

utredningens mål är att ge förslag till tydligare målsystem samt att föreslå förändringar i 

uppföljningssystem. De förändringar som förespråkas i skollagen handlar om en åtstramning 

av lagen. Istället för begreppet mål används krav och istället för kunskapsmål vill utredarna 

använda begreppet kunskapskrav. Nedan kommer två exempel på förändring inom skollagen. 

Den första handlar om att barn i allmänhet skall tas emot i grundskolan. 

 

Nuvarande lydelse        

Barn  som  bedöms  inte  kunna  nå  upp  till  grundskolans  kunskapsmål  därför  att  de  är 

utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan       

Föreslagen lydelse                                        

Barn  som  bedöms  inte  kunna  nå  upp  till  grundskolans  kunskapskrav  därför  att  de  är 

utvecklingsstörda skall tas emot särskolan (Regeringen, 2007;45) 

 

I det andra förslaget visar utredningen Förslag till ändring i grundskoleförordning 

(1994:1194). Även här fokuserar utredningen på begreppen mål kontra krav men här finns 

även ett tillägg med ett förslag att kunskapen ska kunna mätas lägre ner i åldrarna. I den 

nuvarande lydelsen återfinns inte begreppet kunskap överhuvudtaget, jämfört med att det 

nämns två gånger i den förslagna lydelsen: 

 

Stödundervisning kan anordnas antingen i stället för utbildning enligt timplanen eller som ett 

komplement till sådan utbildning. 

 

Nuvarande lydelse     

En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål 

som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om eleven av 

andra skäl behöver särskilt stöd.  

 

Föreslagen lydelse    

En elev skall ges stöd om det befaras att eleven inte kommer att uppnå kunskapskraven för 

godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 och årskurs 6 och kunskapskraven för betyget 
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Godkänt i årskurs 9 eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd (Regeringen, 

2007;48). 

 

I förslagen som återfinns i utredningen går även att läsa att synen på mätredskapen även skall 

förändras. Ämnesprov i svenska, engelska och matematik finns redan idag men förslaget 

menar att det skall användas i slutet av årskurs 6 och av årskurs 3 för att mäta elevernas 

ämneskunskaper. Forskarteamet menar likt Fig.1 att styrdokumenten hierarkiskt bygger på 

varandra. Genom att precisera målen i skollagen kan arbetet med en mer lättläst kursplan 

påbörjas. Utredningen har inte utarbetat några färdiga kursplaner som går att arbeta efter 

redan i dag. Utredningen har ett normativt förhållningssätt där de beskriver vilka ingredienser 

som bör finnas i de nya kursplanerna: 

 

• Målen anger de ämnesspecifika kunskaper som bygger upp ämnet 

• Målen är kopplade till kunskapskraven 

• Målen anger inte ett innehåll utan det huvudsakliga innehållet finns under den egna 

rubriken 

• Mål, innehåll och grund för bedömning relaterar till varandra 

• Kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet(de fyra f:en) bör finnas 

representerade i alla ämnen och även i samtliga betygssteg som bör finnas inom ett 

ämne (Regeringen,2007;28).
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3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Hermeneutik härstammar från grekiskan och kan i det närmaste översättas med 

tolkningskonst, (Nationalencyklopedin, 1992). Från början var hermeneutik en metod för att 

på 1600- och 1700-talet tolka bibeltexter men har allteftersom utvecklat sig till en 

vetenskaplig inriktning som syftar till att förstå ”grundbetingelser för den mänskliga 

existensen” (Patel & Davidsson, 2003;28).  En gemensam tankegång för hermeneutiken har 

alltid varit att ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i ett sammanhang med 

helheten” (Alvesson & Sköldberg, 1994;115). ”Delen” var från början ett textställe i bibeln 

som skulle jämföras med helheten, alltså hela bibeln som helhet (ibid;117). Så småningom 

kom användningsområdet inom hermeneutiken att appliceras på andra skrivna verk och på 

1800-talet övergick metoden även till att analysera språkliga handlingar (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). 

 

3.1 Den hermeneutiska spiralen          

Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver den hermeneutiska cirkeln som ”delen kan endast 

förstås ur helheten och helheten endast ur delarna”. Genom detta synsätt, där de två 

perspektiven ständigt växlar mellan varandra i en nästan oändlig process, kan det vara svårt 

att kunna göra några djupare tolkningar. Då cirkeln är rund hamnar tolkningen tillslut på den 

plats där den en gång startade. Denna problematik har på senare år lösts genom att ändra 

cirkelns form till en spiral där arbetet består av att försöka ta sig in på någon del och därefter 

hela tiden jobba sig uppåt för att på så sätt komma till ytterligare förståelse. Genom att 

kontinuerligt pröva helheten mot delarna och delarna mot helheten kommer slutsatser kunna 

dras. Bildligt skrivet kan förståelsen successivt öka genom upptrappningen i spiralen. 

(Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

Kvale (1997) beskriver 7 stadier, eller principer för användningen av hermeneutisk tolkning: 

 

• I princip ett beskrivs tillvägagångssättet vid den hermeneutiska cirkeln, hur helheten kan 

förstås utifrån delarna och när delarna är förståeliga så sätts de åter in i helheten igen och 

på det viset pågår processen vidare. Detta arbete betraktas enligt hermeneutiken inte som 

en ond cirkel utan tvärtom som en mer fruktsam spiral där möjligheten ges till en allt 

djupare förståelse av texten. Vid analyser av kvalitativa intervjuer genomläses hela 
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texten där forskaren försöker skapa sig ett helhetsintryck. Därefter eftersöks vissa teman 

eller delar av texten som omprövas genom att sätta in dem i helheten igen. Detta kan 

komma att generera i en djupare förståelse av texten. 

 

• I princip två beskrivs att analysarbetet avslutas när forskaren kommit till en tolkning 

eller ”god gestalt” (Kvale 1997;51). Med detta menas när forskaren nått en inre del i 

texten som inte kan uppfattas som något motsägelsefullt utan bildar en sammanhängande 

enhet där rimliga mönster framgår. 

 

• En tredje princip beskriver hur intervjuanalysarbetet utförs, där enskilda uttalanden 

jämförs och prövas mot helhetstolkningen av intervjun. Vid möjlighet kan även tidigare 

yttranden av samma intervjuperson jämföras och därmed vidareutveckla 

intervjupersonens utsagor.  

 

• En fjärde princip nämner begreppet ”textens autonomi”, som kan översättas med 

självständighet. Vid intervjuanalyser innebär det att forskaren försöka tolka det som 

intervjupersonen säger utifrån ett visst tema. Syftet är att vidga och fördjupa sig i den 

”autonoma meningen” (Kvale 1997;51) av intervjupersonens uttalanden.  

 

• I den femte principen beskrivs vikten av att ha kunskap om vilka teman de olika 

tolkningarna och meningarna kan ingå i. Det är en betydelsefull faktor för forskaren för 

att kunna finna förståelse för textens mening.  

 

•  Den sjätte principen handlar om att tolkningar av texter inte är förutsättningslösa eller 

opartiska utan att vi bör vara medvetna om vilka faktorer som styr vår tolkning. Detta 

kan exempelvis bero på vår förförståelse och vilka värderingar vi har men även av hur 

intervjufrågorna är formulerade och vilka möjliga svar de kan generera i. 

 

• Den sjunde och avslutande principen menar att varje tolkning bidrar till ”förnyelse och 

kreativitet” genom att den bidrar till att vidga textens mening som i sin tur ger en djupare 

förståelse.   
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3.2 Användningsområde 

Patel och Davidsson (2003) skriver att hermeneutiken ofta används för att skapa förståelse 

och tolkningsbar data av kvalitativt material där forskarrollen är ”öppen, subjektiv och mer 

engagerad” medan jämförelsevis positivismen ofta står för analys av kvantitativa och 

statistiska studier där forskarrollen är objektiv och osynlig.  

 

Hermeneutiken menar att det går att förstå vår egen livssituation genom att tolka hur 

mänskliga handlingar och yttringar kommer till uttryck. Forskaren försöker se helheten i 

forskningsproblemet. Den förförståelse vi har i form av intryck, känslor och kunskap ses 

istället som en tillgång än ett hinder i tolkningsprocessen. Detta synsätt kallas för holism, att 

helheten är mer än delarna. Genom att ställa helheten i relation till delarna uppkommer en 

pendling mellan del och helhet som har till syfte att skapa större förståelse av vad som 

egentligen sägs (Patel & Davidsson, 2003). Utifrån detta synsätt, del och helhet, har vi byggt 

upp våra intervjufrågor. Mer om detta kommer under rubriken datainsamling i 

metodavsnittet. 

 

Ett sätt att skapa djupare förståelse för en skriven text eller talet är att tolkningen förknippas 

med empati. Denna metod går ut på att sätta sig in i den handlandes situation. Genom att 

komplettera texten, talet eller handlingen med egen empati tillförs ytterligare 

kunskapsmängd eller en annan synvinkel vilket i slutänden kan göra att tolkaren får större 

förståelse än personen som utförde handlingen. Detta kan gestaltas med exemplet ”Mannen 

som talat prosa i hela sitt liv, utan att vet om det” (Alvesson & Sköldberg 1994;117).  Kvale 

(1997;50) menar samtidigt att det finns skillnader i tolkningsarbetet mellan litterära texter 

och intervjutexter. Traditionellt sätt användes hermeneutiken, som ovan beskrivs, på 

avslutade litterära texter. Vid intervjutexter är intervjuaren med och delvis skapar och tolkar 

texten vilket i sin tur kan bidra till en annan tolkning. Litterära verk tolkas utanför den 

situation de uppkom i, medan intervjutexter uppstår och tolkas under spontana förhållanden, 

knuten till en situation av utbytelser. Vid nedskrivna intervjutexter faller ofta gester och 

”implicita referenser” bort som uppstod under intervjutillfället, detta bidrar till ofulländad 

information (Kvale, 1997). Vidare menar Kvale (1997) att litterära texter är välartikulerade 

medan intervjutexter ofta kan vara otydliga, repetitiva eller alltför utsvävande vilket kan 

komplicera tolkningsarbetet.   
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Patel och Davidsson (2003;30) skriver att begreppet empati även hör ihop med 

förståelsehorisont, att båda parter befinner sig på samma nivå och försöker komma till en 

gemensam förståelse. Förståelsehorisont kan sägas vara en gräns mellan förståelse och vad 

som inte omfattar det. Under tolkningsarbetet förskjuts förståelsehorisonten till en punkt där 

gemensam förståelse kan uppnås. Avsikten mellan pendlandet av del och helhet är att berika 

perspektivet genom flera tolkningar där varje forskare är fri att resonera kring vilken 

uppfattning som är den mest lämpliga (Patel & Davidsson, 2003). 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Att hela tiden ställa frågan vad det är som skall granskas är en viktig punkt i valet av metod. 

När svaren är färre till antalet och fokus ligger på det kvalitativa i intervjupersonens svar 

menar Trost (2005) att kvalitativa intervjuer är att föredra. Valet av just denna 

insamlingsmetod föll logiskt på kvalitativa intervjuer då vi ville gå in mer på djupet och på 

så sätt få möjligheten att ställa följdfrågor. Genom att använda en kvalitativ 

insamlingsmetod menar Kvale (1997) att intervjupersonen får en större frihet och lärarnas 

beskrivningar blir således mer verkliga.   

 

Våra intervjufrågor handlar om hur läraren ser på sitt ämne utifrån styrdokument som lokala 

och nationella kursplaner. Enligt Johansson och Svedner (2004) lämpar sig kvalitativa 

intervjuer för att undersöka uppfattningar och värderingar kring lärarens egen undervisning. 

Patel och Davidsson (2003) beskriver syftet med kvalitativ intervjumetod på ett liknande 

sätt, som ”att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den 

intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något”. Det finns även kritiska aspekter på 

valet av metod. Kvale beskriver 10 vanliga reaktioner på kvalitativa intervjuer som 

insamlingsmetod. Några av dem är att den inte är tillräcklig valid eftersom den bygger just 

på subjektiva intryck och att den inte är generaliserbar då det ingår för få intervjupersoner 

(Kvale 1997). 

 

4.2 Urval  

I studien ingår 8 lärare i västra Sverige som undervisar i Idrott och Hälsa A på 6 olika 

gymnasieskolor, 3 kommunala respektive 3 friskolor. Intervjupersonerna utvaldes dels 

utifrån personliga kontakter och dels efter slumpmässiga val. Vi valde medvetet att söka oss 

till 4 lärare vid kommunala skolor och 4 lärare vid friskolor för att få en större men samtidigt 

jämn spridning inom vårt landsortsområde i länet. 2 av lärarna kände vi till sedan tidigare 

genom personliga kontakter. Båda lärarna, som jobbar på friskolor var positiva till att delta i 

studien vilket underlättade då antalet gymnasiefriskolor inte är alltför många i denna region. 

Alla lärare som tillfrågades valde att ställa upp och fördelningen 4 män och 4 kvinnor är 
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slumpmässig. Gemensamt för lärarna är att de undervisar i ämnet Idrott och Hälsa A på 

gymnasiet samt att alla lärare är behöriga i sitt ämne. 

 

Trost (2005) skriver att antalet intervjuer bör vara mellan 4-8 stycken beroende på intervjuns 

innehåll och kvalité. Efter 8 genomförda intervjuer kunde vi känna av en viss ”avtagande 

information” där samtalsutbytet inte gav nya upplysningar (Trost, 2004; 123). I flera fall 

märkte vi av liknande motiveringar vid samma frågor. Vi är införstådda med att vår studie 

inte kommer att bidra till generaliserbara resultat då antalet intervjupersoner är alltför få. 

 

Alla tillfrågade intervjupersoner valde att medverka, således finns inget bortfall. Vid det 

sista intervjutillfället förekom andra förhållanden vid själva utförandet jämfört med de andra 

tillfällena. Här utfördes intervjun i par vilket kan ha påverkat vårt resultat. Trost (2005) 

menar att gruppintervjuer kan vara komplicerade och det är eftersträvansvärt att intervjua 

personer en och en. Författaren menar dock att gruppintervjuer kan fungera bra men att 

resultatet kan påverkas av den sociala styrningen. Andra negativa påverkningar kan vara att 

tystlåtna personer inte kan komma till tals. Det slutgiltiga resultatet skiljer sig inte väsentligt 

från de tidigare intervjuerna men vi är väl medvetna om att resultatet kan bero på dessa 

faktorer. 

 

4.3 Intervjuguide  

För att få en bra huvudstruktur har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer och den 

förståelseform för forskningsintervjun som Kvale (1997;34) beskriver. Denna intervjumetod 

består av 12 punkter (se bilaga 1) där vi försöker få en bild av vårt problemområde, utifrån 

idrottslärarens svar, kritiskt medveten om sina egna förutsättningar. Intervjun har ett 

egentligt syfte och det är att beskriva och försöka förstå de centrala begrepp eller teman som 

den intervjuade pratar om. Den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad, vi har 

därför valt ut ett ämne som berör läraren likväl som oss själva för att få en givande 

diskussion i ämnet.  

 

De tolv punkterna har olika betydelse för analysen av svaren. De första 3 frågorna ger en 

bild av ämnet Idrott och Hälsa och lärarens livsvärld. Här försöker intervjuaren även att 

tolka viktiga teman eller begrepp i lärarens värld. Vidare försöker intervjuaren tolka 

meningen i de centrala begreppen och tolkar vad som sägs och hur det sägs (Kvale, 1997). 
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De efterkommande 4 punkterna i Kvales (1997:35) intervjuguide, belyser det kvalitativa i 

intervjun. Här försöker intervjuaren att ställa mer djupgående frågor och eventuella 

följdfrågor för att få uttömmande svar. Det är även viktigt att intervjuaren visar en öppenhet 

i frågorna istället för att bara hålla sig till ”färdiga” frågor. Här börjar även intervjuaren att 

ställa mer frågor om specifika situationer och handlingar som berör lektionerna på ett eller 

annat sätt. I de här punkterna återkommer även liknande frågor då den intervjuade kan ge 

mångtydiga svar och motsägelser kan uppstå. De 5 sista punkterna berör allt mer innehållet i 

lektionerna och lärarens insikt i sin livsvärld. Så här långt in i intervjun kan den intervjuade 

få nya insikter, vilket kan leda till att han eller hon ändrar sin utsago. Detta är positivt för 

intervjuaren då de olika svaren ger en större bredd för själva analysen. Här kommer även 

känsligheten och det mellanmänskliga samspelet in. Intervjuaren kan ibland påverka 

intervjupersonen genom sina följdfrågor. Då liknande frågor återkommer under intervjun 

minskar missförstånden och en mer rättvis bild ges. Vi har på ett medvetet sätt formulerat 

återkommande frågor i en annan språkform för att undersöka om intervjupersonen svarar 

liknande som tidigare. Det är bland annat dessa likheter eller avvikelser vi komma att 

granska närmare i analysen. Vi har gjort på detta sätt för att beskriva förhållandet mellan 

”del och helhet” som den hermeneutiska analysmetoden bygger på.  

 

Denna frågeställning utgår ifrån olika aspekter där varje fråga fyller en funktion. Vid 

utformandet av intervjufrågorna hade vi som utgångspunkt att ha en strukturerad bas med 

utrymme för att kunna ställa ostrukturerade och mer djupingående frågor. Kvale (1997) 

beskriver denna intervjuform som halvstrukturerad, där frågorna är av den karaktär att flera 

teman täcks in, samtidigt som det finns utrymme för att ändra såväl ordningsföljd som form. 

Den metodologiska, den epistemologiska1 och den ontologiska2 aspekten ger en omfattande 

bild av vårt berörda område med hjälp av olika infallsvinklar. Vi har valt att lyssna på vad 

som sägs, men framförallt vad som inte sägs eller beskrivs.  

  

Frågornas utformande vad gäller språk är av vardaglig karaktär med inslag av särskilda 

metatermer som syftar till att tala direkt till lärarnas yrkesroll, såsom kursplan, Idrott och 

Hälsa, uppnåendemål. Vi har ställt både tematiska och dynamiska frågor för att intervjun 

skulle ta formen mer av ett samtal än en intervju. Kvale (2003;121) skriver att ”en bra fråga 

bör bidra tematiskt till kunskapsproduktionen och dynamiskt till skapandet av ett bra 
                                                 
1 Kunskapsteori – förhållandet mellan intervjun och den kunskap som växer fram  (Kvale, 1997;20). 
2 Världsbild – Alla människor har en subjektiv syn på världen och hur den uppfattas. (Kvale, 1997;21) 
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samspel mellan intervjuare och intervjuperson”.  Intervjufrågorna är inte av granskande 

karaktär och är medvetet ställda på ett sådant sätt att intervjupersonen får delge sin 

subjektiva uppfattning, exempelvis ”Hur ser ni på...”, ”Hur tolkar ni...”, ”Vad tycker ni…”. 

Vid de tillfällen vi gjorde instickande frågor som ”när”, ”vad”, ”hur” etc. har vi medvetet 

haft i åtanke att undvika att fråga ”varför” då det kan antas att intervjun övergår till ett förhör 

eller ett ifrågasättande. (Trost, 2005;83).  

 

4.4 Procedur 

Skolorna kontaktades via telefon där intervjutid avtalades och intervjuerna ägde rum på 

respektive lärares skola. Val av plats föll naturligt av två anledningar, dels för att 

intervjupersonen inte skulle få merarbete genom förflyttning dels genom att intervjupersonen 

skulle känna sig trygg i sin egen miljö (Trost, 2005). Intervjuerna genomförde vi 

tillsammans med varje lärare var för sig, utom vid det sista tillfället då förhållandena var lite 

annorlunda. Av praktiska skäl kunde inte intervjun utföras en och en, utan fick utföras i par. 

Denna intervju tog ca 35 minuter, lite längre än de andra intervjuerna och utfördes likt de 

andra intervjuerna på intervjupersonernas skola.  

 

Vi valde att tillsammans närvara under intervjun för att kunna komplettera intervjun med bra 

följdfrågor. Eftersom ingen av oss har större erfarenhet av intervjuer kändes det tryggt att 

kunna stötta varandra. Trost (2005) skriver att det kan vara av fördel att utföra intervjun i par 

för att få en större förståelse och informationsmängd. Vårt enda krav var att vi kunde sitta på 

en ostörd plats där vi kunde banda våra intervjuer med vår diktafon.  

 

Innan intervjuerna startade förklarade vi syftet med vår studie och redogjorde för de etiska 

principerna som i kommande avsnitt beskrivs. Eftersom detta inte är en granskande studie 

förtydligade vi även att det inte fanns några rätta svar utan att det var intervjupersonens 

subjektiva uppfattning som vi var intresserade av. Syftet med att samtalet spelades in var 

enbart för att kunna förenkla för oss själva under det senare kommande analysarbetet. Vi 

kände att det inte räckte med noterande anteckningar då vi genom hermeneutiken vill 

undersöka vad som sägs bakom det som intervjupersonen säger i intervjun.  Johansson och 

Svedner (2004; 25) skriver ”Eftersom t ex pauseringar, tonfall och avbrutna meningar kan 

vara viktiga för att förstå vad som sägs, brukar man ofta spela in dessa intervjuer på band...” 
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Vi valde att inte avslöja några intervjufrågor innan intervjun startade. Detta av det skälet att 

intervjupersonen inte skulle kunna förbereda sig och briljera genom att tro sig svara ”rätt” på 

våra frågor. Som tidigare beskrevs så är det intervjupersonernas subjektiva uppfattningar 

kring våra frågeställningar som vi är intresserade av.   

 

Innan den första intervjun genomfördes överlämnades intervjuguiden till handledare för 

påseende. Därefter gjorde vi en pilotintervju med förhoppning att våra frågeställningar skulle 

delge oss den information vi sökte. Pilotintervjun genomfördes med 2 avsikter, dels att 

undersöka om vi fick svar för att kunna besvara vår frågeställning och dels att få lite mer 

erfarenhet för de kommande intervjuerna (Kvale, 1997). Resultatet medförde att vi inte valde 

att göra ytterligare ändringar bland våra 12 intervjufrågor. Utifrån dessa frågor har vi senare 

genomfört våra intervjuer.  

 

Innan intervjun påbörjades frågade vi intervjupersonen om tillåtelse att spela in intervjun, 

detta tilläts vid samtliga tillfällen. Trost (2005:54) menar att ”De flesta vänjer sig och 

glömmer lätt bort att de blir inspelade”. Vi startade därför inspelningen ett par minuter innan 

själva intervjun påbörjades, vid samtliga tillfällen. Intervjuguiden startade med några 

uppvärmningsfrågor där intervjupersonen fick berätta lite om sin bakgrund och anknytning 

till sitt yrke och ämne. Syftet med detta var att skapa en god kontakt med intervjupersonen 

som förhoppningsvis kunde känna sig mer avslappnad. Allteftersom gled vi mer in på våra 

primära frågeställningar. Vi lät intervjupersonen tala fritt och undvek att kommentera dennes 

utsagor för att inte påverka resultatet. Vid några tillfällen styrde vi upp samtalet då vi märkte 

att intervjupersonen svävade ut alltför långt från frågorna. I den kvalitativa intervjun ska 

intervjupersonen själv komma fram till personliga uppfattningar om hur undervisningen 

utformas utifrån kursplaner och dylikt utan att vi som intervjuare påverkar eller leder fram 

intervjupersonen till något svar (Johansson & Svedner, 2004).  

 

Samtliga intervjuer genomfördes under en tvåveckorsperiod, from 4/4 – 18/4, 2008. 

Intervjuerna tog i genomsnitt ca 30 minuter, spelades in på band och har därefter 

transkriberats till skrift. Då vi utgick från våra 12 frågor kan vi snabbt konstatera att varje 

fråga ägnades ca 2 minuter i genomsnitt, därtill kom våra egna följdfrågor. Då vi ville ha så 

uttömmande och detaljerade svar som möjligt anser vi att tiden för intervjun var relativ i 

förhållande till våra frågor. Vi har transkriberat intervjumaterialet så snart efter att intervjun 
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genomförts, främst för att bibehålla den ”inre bilden” av samtalet och det material som 

senare ska analyseras (Patel & Davidsson 2003;119).  

 

4.5 Databehandling  

Vi valde att göra 8 intervjuer istället för som tidigare planerat 6, bland annat för att stärka 

validiteten och få ett större underlag för den svarsdata vi insamlade. Lika många lärare på 

kommunala skolor som friskolor intervjuades för att få en större spridning inom regionen. 

Eftersom båda dessa skolformer finns representerade hoppas vi att detta ska ge en mer 

rättvisande bild av hur verkligheten ser ut.  Tanken var från början att intervjua lärarna en 

och en för att skapa ett personligt samtal. Vid sista intervjutillfället fick vi tömma på 

reglerna då de 2 sista lärarna, som jobbade på samma skola, endast kunde ställa upp på 

samma tid pga av gemensamma lektioner.  

 

Vid intervjutillfället användes en diktafon för att vi ordagrant skulle kunna transkribera 

intervjun. Intervjupersonens berättelse har ord för ord nedskrivits och det är detta underlag vi 

har haft för vår analys. På detta sätt kan vi gå tillbaka och dels lyssna men även tolka texten 

flertalet gånger för att kunna ge en såpass rättvis bild som möjligt av verkligheten. I tolkning 

och analysarbetet utgår vi från hermeneutikens tankesätt om del och helhet. Vi jämför med 

vad som sägs, eller inte sägs i form av pauser och ordval och försöker sätta in detta i den 

sammanlagda kontexten. I transkriberingen har vi för att förtydliga skrivit paustecken med 3 

punkter; ”...” och ”I” för intervjuare och intervjupersonerna benämns A-H. Intervjutexten 

har granskats och lästs på det sätt som den har transkriberas. Intervjuerna redovisas i 

resultatanalysen under fem teman. Dessa fem teman har skapats genom att se på delar och 

helheten i de svar vi fått från de tolv utgångspunkterna i vårt intervjuformulär.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Trost (2005;111) beskriver begreppet reliabilitet som ”tillförlitlighet”, att en mätning vid en 

tidpunkt skulle ge samma resultat vid ett senare tillfälle eftersom den bygger på samma 

faktorer vid utförandet. Trost menar att alla komponenter som utgör begreppet reliabilitet 

inte är lika aktuella vid kvalitativa intervjuer som vid kvantitativa undersökningar eftersom 

det är just förändringar som eftersöks. Reliabiliteten lämpar sig därför med större fördel i 

kvantitativa undersökningar där det går att fastställa en högre grad av standardisering. 
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Kvalitativa intervjuer förutsätter en låg grad av standardisering och därför blir det 

förbryllande att tala om reliabilitet som en mätning av hur bra genomförandet av 

insamlingen har varit (Trost, 2005).  

 

Som ovan beskrivits bygger graden av reliabilitet på hur en mätning förhåller sig gentemot 

en tidigarelagd. Med detta menas att om någon skulle göra om vår intervju efter samma 

förutsättningar och få samma resultat så skulle vi ha en hög reliabilitet. Men Trost (2005, 

112) skriver att människan inte är statisk (i likhet med exempelvis en standardiserad 

frågeenkät som används vid kvantitativa mätningar), utan människan är ”deltagare och 

aktör” i en ständig förändringsprocess vilket gör att svaren inte heller måste förbli detsamma 

som vid en tidigare mätning.  

 

Validitet översätter Trost (2005; 113) med ”giltighet” och med det menas med hjälp av 

instrument har lyckats mäta det som var avsett att mätas. Genom att ha undersökt det som 

var uppsatsens syfte, det vill säga att undersöka lärares subjektiva uppfattningar kring 

kursplaner i Idrott och Hälsa A, tycker vi oss nu ha nått en hög grad av validitet. Nu i 

efterhand då samtliga intervjuer är genomförda kan vi konstatera att vår breda bas av frågor 

gjorde att intervjun flöt på bra och att det underlättade för att kunna ställa betydelsefulla 

följdfrågor. Vi ser även förförståelsen som en viktig faktor till det resultat vi fått fram, då vi 

på ett tidigt stadium läst in material för att kunna ställa väsentliga frågor. Merparten av våra 

intervjuer tog formen mer av ett samtal än ett följdaktigt frågeformulär.  

 

4.7 Forskningsetiska aspekter 

Vi utgick från Johanssons och Svedners (2004:23) fyra etiska huvudpunkter som dels är till 

för att visa hänsyn men även respekt för de som valt att delta i studien. Dessa huvudpunkter 

är informationskravet - det vill säga att vi gav intervjupersonen en rättvis och korrekt 

bakgrundbeskrivning av studiens syfte och ändamål, samtyckeskravet - att medverkandet 

bygger på frivillighet och att intervjupersonen när som helst kan avbryta intervjun, 

konfidentialitetskravet - vi informerade om att alla uppgifter skyddas och att det endast är vi 

som genomför studien som kommer att ta del av dem. Varken namn eller skola kommer att 

nämnas och vi har även gett tillfälle för intervjupersonen att kontrollera svaren enligt 

transkriptionsdokumentet samt nyttjandekravet - att det insamlade materialet inte kommer att 

användas till annat ändamål än studien.  
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5. Resultat och analys  
Eftersom vi använder oss av den hermeneutiska analysmetoden har vi under detta kapitel 

försökt att tolka meningen i intervjupersonernas utsagor. Med utgång från våra tolv punkter i 

intervjuguiden har vi i analysen funnit fem nya teman, som beskrivs under nedanstående 

rubriker. Vissa av frågorna kommer därför att flyta samman enligt den princip som 

hermeneutiken bygger på, det vill säga att jämföra delen med den totala helheten.  

Rubrikerna bygger på den deskriptiva intervjuguiden som vi utgått ifrån i vår undersökning. 

Intervjupersonerna är bokstaverade från A-H enligt beskrivning ovan. Vi illustrerar en paus 

med tre punkter (…) och delat citat med /…/.  

 

5.1 Färdigheter och förutsättningar 

Av resultaten framgår två kategorier av lärare, de som framhäver sin idrottsliga bakgrund 

som statussymbol och de som inte påstår sig ha uppnått några idrottsliga bedrifter. När vi 

frågade efter grundsynen var vikten av idrottslärarnas färdigheter väl representerade. 

Idrottslärare D svarar inledningsvis att den generella uppfattningen är att många tror att 

idrottslärare måste vara duktiga idrottsutövare. Ändå räknar denne upp pass, dans, aerobic, 

styrka och gym som några meriterande färdigheter. Vi tolkar denna utsago som ett 

”försvarstal” då det är en motsägelse till den inledande beskrivelsen av grundsynen. Rent 

generellt inom skolväsendet ger de nya kursplanerna ett större utrymme för professionella 

överväganden i valet av innehåll i lektionerna. Detta bygger till viss del på vilken grundsyn 

läraren har men även hur läraren tolkar kursplanen. Detta ser vi som en av anledningarna till 

att idrottslärarna framhäver sina egna färdigheter som viktiga. 

 

I intervjun tolkar vi svaren som att de yttre omständigheterna, som vi ovan har beskrivit, till 

större del påverkar den dagliga verksamheten. Större delen anger på ett eller annat sätt 

vikten av ett positivt klimat, samspel och delaktighet. Vi tolkar utsagorna som att dessa mål 

är svåra att nå då de yttre omständigheterna inte är optimala. Lärare G påpekar att innehållet 

i lektionerna oftast är förutbestämt men att fokus ligger på arbetet runt omkring lektionerna. 

Av lärare H:s utsago går även här att utläsa att hallens storlek spelar stor roll: ”Det är ofta 

som jag provar på nya saker på klasser som inte har så mycket elever”. 
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Ovanstående ger en bra bild över hur förutsättningarna på berörd skola ser ut. Detta lyfter 

även frågan om hur mycket läraren kan påverka dessa förhållanden. Alla lärare ansåg att 

klasstorleken spelar stor roll för utformandet av idrottslektionen, ändå har alla 

intervjupersoner klasser i halvsal med ca 25-30 elever i varje klass. 

 

5.2 Uppfattningar om kursplanens mångtydighet  

Hälften av lärarna berättade att de inte arbetade utifrån en lokal kursplan. Efter att ha ställt 

följdfrågor om kursplanens betydelse för lektionens utformande framkom motsägelsefulla 

svar. Exempel på detta är lärare D som inledningsvis gav en bild men som senare under 

intervjun ändrade sin utsago. Även fastän vi ställde raka frågor lyste osäkerheten igenom. 

Denna beskrivelse känner vi speglar många av lärarnas kunskap om kursplanen. Ytterligare 

stöd för detta påstående är att lärare som arbetar utifrån och är positiva till den lokala 

kursplanen ändå inte kunde nämna någon särskilt viktig punkt i varken den lokala - eller den 

nationella kursplanen. De pauser som lärare H gör i sin utsago tolkar vi som en osäkerhet. 

Denna utsago blir även den motsägelsefull då denne inte kunde nämna någon faktor som 

Lärare H tidigare varit så positiv till: 

 

H: Eh… asså... oj… ja kommer nog på dom senare… men det är väldigt mycket 

om engagemang och att man ska deltaga och så... vara en bra kompis och så 

som kanske egentligen inte står i klar text i den nationella kursplanen men som 

ändå är viktigt... 

 

Av de lärare som ansåg att den nationella kursplanen var den som de helst ville utgå ifrån var 

all överrens om att läroplanen var diffus. Även här kunde ingen nämna något i innehållet 

som var diffust eller extra betydelsefullt. Lärare C beskriver detta förhållande på följande 

sätt: 

 

C:…om man då hade haft en lokal kursplan är det egentligen bara de att... 

eh… man har brutit ner de i lite mindre beståndsdelar så det är ju ändå den 

nationella som är den viktigaste och den som jag grundar min bedömning och 

mina ja... betygssättningar på… 

 



 
 

 26 

Lärarna säger att det är viktigt med lokala kursplaner. Vi tolkar dock utsagorna som att detta 

är främst vid betygssamtal, där lärarna kan ha ett mer konkret underlag att visa för eleven. 

Den regelbundna kontakten med eleverna är det ingen lärare som nämner, vilket vi menar 

skulle kunna göra att eleverna får en uppfattning v vad som krävs av honom eller henne. 

Lärare F uttryckte detta under intervjun då denne sa att den nationella kursplanen ”bara är 

flum” och menar att en lokal kursplan blir mer verklig för eleverna.   

 

5.3 Bedömning och ansvarsförhållandet mellan elev och lärare 

De flesta lärarna var överrens om att det är deras ansvar i första hand att förklara ramarna för 

kursens innehåll i form av kursplaner mål och betygskriterier. Lärare C beskriver detta i två 

delar, att det vid första lektionstillfället är lärarens ansvar att förmedla informationen till 

eleverna och att det sedan är elevernas ansvar att hålla sig uppdaterad. Detta är problematiskt 

då lärarna entydigt beskriver att de endast sätter betyg som sista moment i kursen. Till detta 

var det flera lärare som beskriver flera yttre faktorer i form av frånvaro av elever, för många 

klasser, brist på betygsunderlag samt svårigheter i att bedöma elevernas färdigheter. Återigen 

framkommer problematiken kring den nationella kursplanens diffusa utformande. Enligt 

flertalet lärare kan verksamheten på berörd skola utformas i princip hur som helst och den 

skulle ändå passa innanför de vida ramarna som den nationella kursplanen utgör:   

 

H: …så egentligen skulle man kunna sätta upp den lokala kursplanen utan att 

egentligen behöva titta på den nationella kursplanen… tycker jag… det är 

bara fina ord… så att jag vill hellre ha en lokal… den känns mer 

lätthanterlig... 

 

Även inom bedömningen kunde vi se ett tydligt mönster i uppfattningen om vems ansvar det 

är att informera eleverna om kursplanen.   

 

F: Vi sätter ju inget betyg efter varje block men om dom frågar så får dom 

naturligtvis reda på det. Varje termin får ju mentorn en utvärdering i form av 

ett betyg av varje lärare… alltså det är inget betyg det är ett omdöme… 

 

Ovanstående citat speglar samtliga lärares inställning, även de som menade att det i 

första hand är lärarnas ansvar att informera om kursplanen. Ingen lärare kunde beskriva 
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bilden av en regelbunden kontakt mellan lärare och elever i frågan om ansvar kring den 

enskilda elevens bedömning och betygssättning. Detta anser vi bara förvärrar bilden av 

den diffusa kursplanen. I och med att lärarna inte informerar om kursplanen vid mer än 

ett tillfälle per termin ser vi detta som en möjlig faktor till att kursplanen är diffus för 

såväl lärare som elever.   

 

5.4 Synen på kunskap och mål 

Som vi nämnt tidigare i texten fick vi väldigt varierande resultat när vi bad lärarna att 

beskriva en situation där en elev lärt sig någonting, som de anser är viktigt att ha klarat av i 

Idrott och Hälsa A. De flesta av lärarna hade svårt att konkretisera något direkt mål eller en 

viss kunskap. Vi tolkar det som att de flesta lärarna ansåg att gruppdynamiken och 

samspelet, eleverna emellan är grunden till att eleverna ska kunna lära sig saker. Lärare B 

beskriver detta på följande sätt:  

 

”Ja de ska ju leda… en del av kursen är ju att man ska leda och just modet att 

kunna stå framför sin grupp det är ju inte alla givet…” 

 

Ovanstående citat tolkar vi som att lärare B värdesätter ansvar som en viktig kunskap. Vår 

svenska samhällsfilosofi bygger på demokratiska normer och värderingar. Då flera lärare 

ansåg att ansvar är en viktig del inom Idrott och Hälsa A, ser vi oss finna en del av svaret i 

att vi bor i ett demokratiskt grundat Sverige.  

 

Tre av lärarna som tidigare inte kunde räkna upp någon speciell punkt i kursplanen, ansåg att 

den viktigaste kunskapen var sambandet mellan hälsa och livsmönstret i form av sömn, kost 

och träningens betydelse för en positiv hälsa. Exempel på detta är Lärare A, C samt G:s 

beskrivningar som jämförs med utdrag ur kursplanen nedan: 

 

A: Då kan man fråga hur gjorde du efter idrotten här, drack du nånting, åt du 

nånting. Tror du att det finns någon länk mellan detta… 

 

C: eh ja, dels kan jag tycka att när vi pratar om kost och hur man ska äta och 

sådär så är det många som får en Aha-upplevelse jaha liksom… 
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G: … efter fem veckor ska eleverna kunna klara sig själva i gymmet oh ha 

någorlunda koll på vilken muskel man tränar… så att vi inte går sönder… det 

finns delmål hela tiden… 

 

När vi återigen frågade lärarna om vilka faktorer som kan spela roll för att eleven skall nå 

dessa mål tolkar vi det återigen som att det är de yttre förhållandena som spelar roll. Lärare E 

säger:  

 

”…någon kollega kanske har glömt att påminna mig… du jag är i simhallen på 

tisdag. Så när jag kommer ut dit så visar det sig att jag har hela bygget för mig 

själv…”  

 

Två andra lärare ser på dessa faktorer på ett annorlunda sätt. De säger att delaktigheten är det 

viktigaste. Vi tolkar det dock som att tiden är en bristvara då de flesta av lärarna endast har 

en lektion i veckan med samma klass. Lärare G beskriver detta på följande sätt: 

 

G: delaktighet.../…/missar man två veckor konditionsträning av någon 

anledning… så är det en delkurs som eleven då inte har uppfyllt… då får man 

lösa det på något sätt… 

 

5.5 Lärarnas bild av begreppet Idrott och Hälsa 

Genomgående i alla svar på frågan om hur lärarna tolkar begreppet Idrott och Hälsa fick vi 

relativt vaga svar. Gemensamt för lärarna är att de skiljer på begreppet Idrott och Hälsa var 

för sig. Lärarna ger en förklaring till vad de tycker idrott står för och en helt annan förklaring 

för Hälsobegreppet.  

 

A: Alltså, idrott är ju mer för mig en fysisk aktivitet i nån form./ Hälsa handlar 

mer om välmående, det kanske inte bara handlar om att man äter rätt och 

sover tillräckligt utan det handlar även om den psykiska hälsan, man mår bra. 

 

Vi tycker att detta är något överraskande då vi själva ser begreppet Idrott och Hälsa mer som 

ett gemensamt begrepp. Alla lärare vet att begreppet finns men som vi har tolkat svaren är 
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det få som egentligen har reflekterat över innehållet. Lärare E illustrerar detta på följande 

vis: 

 

E: Idrott och Hälsa... idrott… ja men det är ju så mycket… alltså idrott och 

hälsa är ju… alltså… hälsobiten är viktig… eftersom det heter Idrott och 

Hälsa… sen ska idrottsbiten finnas med... 

 

Flera av lärarna stakade sig, gjorde flertalet pauser och fick noggrant tänka efter på vad vi 

anser är en fråga, som de borde ställa sig dagligen. Idrott och Hälsa är benämningen på 

ämnet och det begrepp som genomsyrar kursen och dess innehåll. 

 

På frågan varför Idrott och Hälsa ska finnas som ämne svarade samtliga lärare med 

anknytning till ett samhällsperspektiv och angav faktorer som brist på fysisk aktivitet, 

övervikt etcetera. Detta är en paradox då lärarna på föregående fråga beskrev begreppet 

Idrott och Hälsa med ett omfångsrikt innehåll, detta tycker vi är förvånansvärt och visar att 

lärarna lägger liten vikt i den nationella kursplanen. 

 

5.6 Sammanfattande resultat  
 
Lärarna beskrev arbetsmiljö, förutsättningar samt färdigheter som de faktorer som i högsta 

grad påverkar utformandet av idrottslektionerna. Vidare uppfattades läroplanen som väldigt 

diffus, ungefär hälften av lärarna ansåg sig i första hand utgå ifrån den nationella kursplanen. 

Av de som ansåg att det är viktigast med den lokala kursplanen är det ingen som arbetar med 

denna regelbundet utan ser den som största hjälp vid utvecklingssamtalet. De flesta lärare är 

överens om att det är deras ansvar att informera eleverna om ramarna för undervisningen i 

Idrott och Hälsa A i form av kursplan, mål samt kriterier.  

 

Vid följdfrågor kring ansvarsfrågan beskrivs dock en entydig bild från samtliga lärare om att 

detta ansvar endast handlar om att vid det första lektionsfället informera eleverna om 

kursplanen och betygskriterier i Idrott och Hälsa. Samtliga lärare beskriver även en 

problematik i att bedöma eleverna och nämner faktorer som exempelvis frånvaro av elever, 

för många klasser, brist på betygsunderlag samt svårigheter i att bedöma elevernas 

färdigheter.  Ingen lärare beskriver problematiken med att ha en regelbunden kontakt med 
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eleverna vilket skulle medvetenhetsgöra lärandesituationen för både eleven och läraren. 

Synen på vad som är viktig kunskap varierade i idrottslärarnas utsagor. De flesta lärarna 

hade svårt att beskriva en konkret situation där en elev har lärt sig någonting som läraren 

ifråga ansåg var viktigt att ha med sig från idrott och Hälsa A.  

 

De flesta lärarna ansåg att ansvar, gruppdynamiken och samspelet, eleverna emellan är 

grunden till att eleverna ska kunna utveckla nya färdigheter. Tre av lärarna som tidigare inte 

kunde räkna upp någon speciell punkt i kursplanen, ansåg att den viktigaste kunskapen var 

sambandet mellan hälsa och livsmönstret i form av sömn, kost och träningens betydelse för 

en positiv hälsa. 

 

Samtliga lärare särade på begreppen ”Idrott” och ”Hälsa”. I intervjupersonernas beskrivelse 

är detta väldigt tydligt då de beskriver begreppen som ”idrottsbiten” och ”hälsobiten”. 

Flertalet lärare stakade sig och gjorde långa pauser när de skulle beskriva varför Idrott och 

Hälsa ska finnas som ett ämne, vilket vi tolkar som att lärarna inte har reflekterat över detta i 

stor utsträckning. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Nedan kommer en diskussion om metodvalet för studien och vilka för och nackdelar som 

kan ha påverkat utfallet av detta.   

 

Efter att ha fastställt syfte och frågeställning fastställdes att den hermeneutiska 

analysmetoden lämpade sig som vetenskaplig utgångspunkt. Tidigare riktades tankar om 

huruvida en diskursanalys hade gjort sig bättre men valet av verktyg grundas i att vi inte vill 

förklara särskilda företeelser på de olika skolorna, istället vill vi fokusera på att förstå 

lärarna genom att tolka hur det talade och det skrivna språket kommer till uttryck (Patel & 

Davidsson, 2003:29). Syftet med intervjun var att få så uttömmande svar som möjligt där vi 

tillsammans med intervjupersonen skapar ett samtal utifrån våra frågeställningar. Därför 

lämpar sig kvalitativa intervjuer för subjektiva erfarenheter och uppfattningar och inte för 

mätbar fakta. 

 

Innan intervjun påbörjades redogjordes syftet och de etiska aspekterna. Avsikten med detta 

var att risken för missförstånd skulle minskas och att intervjupersonens anonymitet kunde 

garanteras. De etiska aspekterna är viktiga att respektera och vi frågade därför samtliga 

intervjupersoner om tillåtelse. Johansson och Svedner (2004;27) nämner några aspekter som 

bör tillgodoses för att minska risken att intervjun blir missvisande, bl.a. att syftet ska 

tydliggöras och att det skapas en tillit mellan intervjuare och intervjuperson. Ju större tilliten 

är ju större är förutsättningarna att svaren blir ärliga och intervjumaterialet tillförlitligt. Av 

samtalet att döma tyckte vi oss uppnå en hög grad av tillit som förhoppningsvis bidrog till 

ärliga svar.  

 

Andra faktorer som kan ha påverkat vårt resultat är diktafonens betydelse. Trost (2005:54) 

skriver att intervjupersoner kan uppleva diktafonen som hämmande för intervjun. Vi var 

medvetna om detta och startade diktafonen ungefär två minuter innan intervjun påbörjades 

med förhoppning att intervjupersonen skulle känna sig mer bekväm. Trots ovanstående risk 

såg vi ändå fler fördelar än nackdelar med att använda diktafonen. Eftersom vårt syfte med 

intervjun var att förstå lärarna eftersöktes ett underlag där vi senare kunde återskapa hela 

berättelsen för att göra tolkningar av vad som sagts. På så sätt var anteckningar i vårt fall inte 
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att föredra då mycket av informationen i samtalet går förlorad samtidigt som stort fokus 

ligger på att skriva ner detta för hand. Det andra alternativet var att filma intervjun, där såväl 

gester och mimik skulle ha kunnat fångats. Eftersom vi varken hade tillgång till videokamera 

eller ville utsätta intervjupersonen för onödig stress, som det kan innebära att bli filmad av 

en kamera,  bortsåg vi även från denna insamlingsmetod.  

 

Graden av reliabilitet eller tillförlitlighet beror på hur en mätning vid en viss tidpunkt 

förhåller sig till en likadan vid ett senare tillfälle. Förutsättningarna är då att mätningen 

bygger på samma faktorer. Trost (2005;112) menar att begreppet reliabilitet lämpar sig 

bättre i kvantitativa studier där förändringar eftersöks och där det går att fastställa en högre 

grad av standardisering. Kvalitativa undersökningar som denna, har däremot en låg grad av 

standardisering och det kan därför bli förbryllande att tala om reliabilitet som ett mått på hur 

bra genomförandet av insamlingen har varit. Trost (2005; 112) skriver att utfallet däremot 

inte alls måste bli detsamma som vid en tidigare mätning, främst på grund av att människan 

inte är statisk utan ingår i en ständig förändringsprocess, vilket i sin tur kan medföra att 

svaren vid en senare mätning inte alls måste detsamma. Reliabiliteten kan i detta fall 

konstateras som relativt låg då studien inte medfört generaliserbar data samt att en av våra 

intervjuer fick ändra form där två lärare intervjuades samtidigt. För en hög reliabilitet bör 

studien utföras på ett konsekvent vis. I och med att vi kände två av lärarna sedan tidigare 

betyder det i så fall att nästkommande person också måste göra det för att få likvärdiga 

förutsättningar. Fördelarna med att vi kände två av lärarna sedan tidigare bottnar i att det 

underlättade arbetet att få tag i intervjupersoner till studien samtidigt som samtalet hölls på 

en avslappnad nivå. Nackdelarna kan däremot ligga i att intervjupersonerna kan svara som 

de tror vi vill höra. Vi uppfattade dock inte detta under våra intervjuer men är medvetna om 

denna risk. 

 

Vår samlade erfarenhet av intervjuer är begränsad vilket även kan ha påverkat utfallet. 

Johansson och Svedner (2003:26) skriver att ett vanligt fel oerfarna intervjuare kan göra är 

att fokusera mer på nästa fråga än vad intervju personen säger. Författarna menar även att vi 

som intervjuare kan påverka intervjupersonens svar genom egna värderingar och 

förväntningar och att även den mest vana intervjuare genom exempelvis förväntningar eller 

nickningar kan påverka intervjupersonens svar. Under intervjun undvek vi i så hög mån som 

möjligt att utrycka oss med kroppsspråk eller nickningar för att inte vägleda 

intervjupersonen till andra svar. I vissa fall sökte intervjupersonerna bekräftelse på att ha 
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svarat rätt på en fråga genom att ställa följdfrågor som; eller?, om det var så ni menade...?, 

om det var svaret på er fråga? I dessa fall försökte vi att inte påverka intervjupersonen 

genom att inte lägga några värderingar i detta utan förhålla oss på ett så neutralt sätt som 

möjligt.  

 
Trost (2005; 113) beskriver begreppet validitet som ett mått för att ange i vilken mån 

forskaren har lyckas mäta det som var avsett att mätas. Från början var syftet att intervjua 6 

lärare men för att få tydligare mätning ändrades antal intervjuer till 8 stycken. Genom att ha 

undersökt det som var uppsatsens syfte, det vill säga att undersöka lärares subjektiva 

uppfattningar kring kursplaner i Idrott och Hälsa A, tycker vi oss nu ha nått en någorlunda 

hög grad av validitet. Vi är samförstådda med att 8 personers tankar och uppfattningar inte 

kan stå till grund för en generalisering för vad idrottslärare i hela västra Sverige tycker. 

Dessa tankegångar kan ändå representera en del av de uppfattningar som råder i denna 

frågeställning. Trots det låga antalet av 8 lärare kan vissa mönster utläsas som både 

förgrenar och skiljer lärarnas uppfattning åt. Så här i efterhand kan vi konstatera att vår 

breda bas av frågor gjorde att intervjun flöt på bra och att det underlättade för att kunna 

ställa betydelsefulla följdfrågor. Merparten av våra intervjuer tog formen mer av ett samtal 

än ett följdaktigt frågeformulär. Eftersom analysarbetet skedde utifrån en hermeneutisk 

ansats kan förförståelsen ses som en betydelsefull faktor till det resultat som framkommit. 

Tolkningen är subjektiv och kan ge sig olika uttryck beroende av vilken förförståelse 

tolkaren har och på så sätt påverkar det graden av validitet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet vi fick genom våra djupintervjuer gav delvis ett svar som vi förväntade oss på 

förhand, att kursplanerna diffusa och svårtolkade. Då frågorna går in i varandra är det dock 

ett svårtolkat resultat och de flesta svaren har en mångtydighet som vi är väl medvetna om. 

Vi anser dock att vi på detta sätt fått väldigt uttömmande svar och på grund av att liknande 

frågor återkommer kan vi själva tolka lärarnas egentliga uppfattningar av kursplanen samt 

betydelsen för lektionernas utformning. 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka uppfattningar lärare i Idrott och Hälsa har 

om kursplanerna i ämnet Idrott och Hälsa A. För att besvara syftet formulerades 

nedanstående frågeställning: 
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1. Hur uppfattar lärare i Idrott och Hälsa kursplanen i Idrott och 
Hälsa A?  

 

Lärarnas beskrivningar av kursplanen var genomgående hos samtliga lärare att de ansåg att 

kursplanen var diffus på ett eller flera sätt. Här anser vi oss fått ett entydigt svar, det ända 

som skiljer intervjupersonerna är deras beskrivningar. Exempel på dessa skillnader var att 

hälften av intervjupersonerna berättade att de inte hade någon lokal kursplan på sin skola. 

Detta ska ställas i relation till att alla lärarna utom en, som berättat att de har lokal kursplan, 

inte har varit med vid utformandet av den lokala kursplanen. När det gäller utformningen av 

den nationella kursplanen ansåg en lärare att läraren kunde utforma en lektion oberoende av 

vad som står i den nationella kursplanen då denna ansåg att kursplanen var så vid och bred 

att innehållet skulle passa innanför ramarna ändå. Denna problematik understryks även av 

Tholin (2006) som menar att lokala kursplaner riktar sig mer till elever och föräldrar medan 

centrala dokument riktar sig mer till lärare. Det är skolverket som i och med 

decentraliseringen 1994 delegerar uppgiften att förtydliga kursmålen på en mer begriplig 

nivå för eleverna.  

 

Det tar tid att anpassa en utbildning till en ny arbetsmetod. I Sverige har vi arbetat mer 

decentraliserat i ungefär 14 år, detta är en relativt kort tid och måste tas i åtanke i 

diskussionen. En annan faktor till varför lärarna uppfattar kursplanen på följande sätt menar 

vi grundar sig i uppfattningen av ansvarsfrågan. Håkan Larsson (2004) menar att den lokala 

kursplanen innebär mer frihet för idrottsläraren. Detta innebär även ett större ansvar och 

Larsson menar att idrottsläraren måste utveckla ett reflexivt förhållningssätt till sitt ämne. 

 

Alla lärare menar att det vid första lektionstillfället är deras ansvar att informera om 

kurplanen, målen och betygskriteriernas innebörd. Vidare menar de flesta lärarna att det är 

elevens ansvar. Denna uppfattning anser vi ligger till grund för att kursplanen är så diffus för 

både lärare och elever.  

 

Fletcher (2007) skriver att kursplanen bör vara utformad på ett mer konkret sätt genom 

tydligare instruktioner i varje ämne. Det ligger någonting i det Fletcher skriver men detta 

anser vi är ett steg bakåt för det svenska skolväsendet. Likt skolverket menar vi att lärarna 
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tillsammans med eleverna ska planera undervisningen och på så sätt klargöra både innehåll 

och arbetssätt. På detta vis menar skolverket att ansvaret delas mer lika och betygssättningen 

blir rättvisare och mer likvärd (Skolverket, 2005b;25). 

 

Eleverna ska ha möjlighet att påverka innehållet av lektionerna och på så sätt även ha 

kontroll över sin utbildning. I dag är texten i den nationella kursplanen skriven med 

byråkratsvenska och är därför även diffus för de som använder den. Vi menar att den frihet 

som idrottslärare på gymnasiet i dag har, ska vara kvar som det är. Det krävs enligt vår åsikt 

relativt små åtgärder som skulle innebära att kursplanen blir mer matnyttig för alla parter. Vi 

menar att lärare ska vara med redan på centralnivå och tillsammans med politiker och 

erfarna människor som tidigare har arbetat med kursplaner för att utforma kursplanerna 

tillsammans. På detta sätt får kursplanen en annan utgångspunkt och kommer närmare den 

dagliga verksamheten. Den andra ändringen är att lagstifta om att eleverna måste vara med 

och utforma kursplanerna. Detta finns det rekommendationer om i dag men det tycker vi är 

för vagt. Den sista ändringen menar vi är att lagstifta om att det måste finnas en 

lokalkursplan. Detta menar vi ger ännu mer makt och frihet till varje berörd skola och en 

mer konkret utbildning. 

 

2. Vilken betydelse anser lärare i Idrott och Hälsa A att kursplanen 
har för utformandet av lektionerna? 

 

Vid första frågan i vår intervjuguide beskrev alla lärare på olika sätt deras färdigheter på ett 

framtonande vis. Vi menar att det inom de svar vi fått råder någon form av kultur, att varje 

lärare ska vara bra på någonting. Att ha goda färdigheter i ämnet menar vi är en positiv 

faktor hos lärare i Idrott och Hälsa då detta ger dels en bredd i undervisningen men även en 

stor hjälp att kunna tolka kursplanen på olika sätt. Detta understryker även Smith och Lovat 

(1996) som menar att didaktiken inte får styras uppifrån i och med att skolan är centrerad, 

tappar i kvalité.  

 

Vi menar att kursplanens betydelse för lektionens utformande bygger mycket på vilken 

kunskap som läraren anser är viktig. Den nationella kursplanen som enligt Idrottslärarna är 

diffus, ger ändå ramarna för vad skolverket anser är viktig kunskap. När det gäller 

förutsättningar står det i skollagen att utbildningen skall vara likvärdig vad gäller innehållet. 
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Idrottsläraren måste därför se till elevers olika förutsättningar, kunskapsnivåer, behov och på 

så sätt anpassa lektionens innehåll till eleverna. (Skolverket, 2006;4). 

 

När vi frågade om en situation där en elev hade lärt sig någonting som lärarna ansåg var 

viktigt att ha med sig efter avslutad kurs angav flera lärare mål som står skrivna i den 

nationella kursplanen. Ingen lärare hänvisade medvetet till kursplanen vilket stöder de svar 

som vi fått av intervjupersonerna tidigare, att ingen lärare kunde berätta någonting som stod i 

kursplanen. Lärare A, C samt G:s beskrivningar stämmer överrens med följande mål: 

 

• Eleven skall ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors 
hälsa samt kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett 
individ- som ett samhällsperspektiv 

• Ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbeta och vila 

• Kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang 
• Ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några självvalda 

aktiviteter 

 

På frågan om vad begreppet Idrott och Hälsa betyder fick vi även här svar som finns skrivna 

i kursplanen. Ingen av de intervjuade lärarna kopplade deras uttalande till kursplanen här 

heller. Det omedvetna arbetssätt som samtliga lärare utgår ifrån missgynnar främst eleven 

enligt vårt sätt att se på saken. Vi tycker oss se ett mönster inom synen på kunskap hos 

samtliga lärare och det är precis som två av intervjupersonerna uttalade det, ”det handlar om 

att lura eleverna”.  Vi menar att detta leder till att alla lärare utformar en undervisning som 

hamnar innanför ramarna för den nationella kursplanen. Genom att utforma exempelvis 

bollsporter och dans frågar de eleven i efterhand vad han eller hon har uppnått med detta. 

Genom detta arbetssätt uppnår inte eleverna sina mål, istället uppnås, de på förhand 

bestämda mål som lärarna beslutat om.  

 

För att kursplanen ska få betydelse för lärarnas undervisning måste lokala kursplaner 

utformas i likhet med våra förslag på förra frågan. Eleverna måste integreras för att veta 

deras rättigheter samt för att själva kunna veta vilka mål som de ska nå för att nå ett visst 

betyg. Precis som alla utredningar om den nuvarande kursplanen visar så måste det till en 

viss konkretisering av språket samt vem den är skriven för. 
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Lundgren (1989:21) anger i sin läroplansteori tre nivåer som sammanfattningsvis beskriver 

kunskapsbegreppet, beslutsprocessen samt i vilken mån en konkret kursplan kan styra den 

faktiska undervisningen. Lundgren menar att kunskapen som eleven får med sig bygger på, 

dels den samhällssyn som råder, dels nytillkomna faktorer så som vilken betydelse 

arbetsmarknaden har för utformandet och tolkningen av kursplanen.  På detta sätt menar 

författarna att begreppet ”viktig kunskap” ändras kontinuerligt. Kunskapssynen förändras år 

för år, liksom att lärarna får nya klasser och elever att arbeta med. Varje år bör den lokala 

kursplanen utformas och revideras i större utsträckning och på så sätt anpassas till den grupp 

som berörs i undervisningen. På detta sätt ökar betydelsen av kursplanen för undervisningens 

utformande, enligt vårt sätt att se på saken. 

 

6.3 Slutsatser, implikationer och förslag till vidare forskning 

Samtliga idrottslärare ansåg att kursplanen var diffus och svårtolkad, detta beskriver lärarna 

på flera olika sätt. Anledningen till lärarnas uppfattning tror vi till viss del har att göra med 

den lokala kursplanen och den frihet det ger idrottsläraren att konkretisera den. Skolverket 

har på så sätt delegerat uppgiften till idrottsläraren att tolka och tyda kursplanen för eleverna 

på en mer begriplig nivå. För lärarnas del innebär det ett stort ansvar, där lärare tvingas att 

utveckla ett reflexivt förhållande till sitt ämne. Av de tillfrågade lärarna arbetade ungefär 

hälften utifrån en lokal kursplan, som de för övrigt själva inte hade varit med och utformat. 

På så sätt tvingas lärarna förhålla sig till ytterligare en tolkning, förutom den egna och den 

nationella vilket delvis förklarar lärarnas åsikter om kursplanens diffusa utförande.  

 

En annan faktor till varför lärarna uppfattar kursplanen som diffus tror vi till stor del har att 

göra med att lärare och elever inte jobbar tillräckligt mycket med den. Samtliga lärare var 

även överens om att det i början av terminen var lärarens ansvar att vid ett tillfälle informera 

eleverna om kursplanen, för att därefter förflytta ansvaret till eleven. Om läraren däremot 

skulle ta ett större eget ansvar och kontinuerligt visa kursplanen för eleverna tror vi att 

eleverna skulle bli mer involverade. Utifrån detta arbetssätt skulle läraren och eleverna 

tillsammans kunna klara ut otydligheter i kursplanen och därigenom få en mer gemensam 

tolkning. Lärarna och eleverna skulle då gemensat kunna besluta om innehåll och arbetssätt. 

Detta gör i sin tur att ansvaret mellan idrottsläraren och eleven delas mer lika, 

betygsättningen blir mer begriplig och enklare för läraren att motivera samt att eleverna får 

mer kontroll över sin utbildningssituation.   
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För att kursplanen skulle kunna bli mer hanterlig krävs enligt vår mening relativt enkla 

åtgärder.  För det första handlar det om att ge kursplanen en annan utgångspunkt för att den 

ska kunna hamna närmare den dagliga verksamheten. Ett bra sätt tror vi skulle vara om 

lärare, politiker och personer med stor erfarenhet av kursplaner tillsammans utformade dessa 

på en central nivå. Idag är kursplanerna skrivna på byråkratsvenska och vi tror att genom att 

inkludera lärare och andra erfarna personer redan vid utformandet  skulle kursplanen få en 

annan vändning. Vårt andra förslag bygger på ovanstående resonemang om elevers 

nuvarande vaga medbestämmanderoll och tolkning av lektionernas utformande, dvs att 

lagstifta om elevers rätt (och skyldighet) för att närvara vid utformandet av kursplanen. Vårt 

tredje förslag är att lagstifta om att alla skolor är skyldiga att utforma lokala kursplaner. 

Detta skänker lärarna och eleverna mer makt och frihet för att kunna utforma en mer konkret 

och bra utbildning som faller inom de nationella ramarna.  

 

En annan faktor som påverkar hur lärarna uppfattar kursplanen är den egna tolkningen av 

vad kunskap innebär. Kursplanen bör utgå ifrån den samhällssyn som råder, men eftersom 

begreppet ”viktig kunskap” tenderar att ändras kontinuerligt beroende på arbetsmarknadens 

betydelse och tolkningen av kursplanen så bör den lokala kursplanen uppdateras och 

omarbetas varje år. Samhället och kunskapsynen ändras hela tiden, lärarna för olika klasser 

och elever att arbeta med. På detta sätt ökar kursplanens betydelse för lektionsutformandet.  

 

Som förslag till fortsatt forskning anser vi att det skulle vara viktigt att lyfta frågan om 

lärares uppfattning av kursplanen på en nationell nivå. Genom denna undersökning har 

endast ett fåtal idrottslärares uppfattningar inom en begränsad region framkommit. Det 

skulle vara intressant att ta del av hur idrottslärare i andra delar av landet tolkar kursplanen.  

Den främsta anledningen till detta är att vi menar att det skulle lyfta Idrott och Hälsa som 

ämne. Detta skulle även vara en chans för lärarna att förklara sin syn och på så sätt bli en del 

av utformandet av de nya kursplanerna. Vår förhoppning är att detta skulle kunna leda till en 

mer verklighetsanknuten kursplan.    
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 
 
Vi har valt denna intervju-, den metodologiska, den epistemologiska och den ontologiska 
aspekten för att den ger en omfattande bild av vårt berörda område.   

 
1. Livsvärld - Berätta lite om er själva och vilken grundsyn ni har på idrott och Hälsa. 

Vad har ni för erfarenhet inom ämnet: exempelvis utbildning - föreningsaktiviteter 
mm. Hur länge ni har arbetat som lärare? 

 
2. Meningen - Beskriv några faktorer som påverkar hur er lektion fungerar. Välj ut en 

faktor som är den allra viktigaste för att er undervisning ska fungera så bra som 
möjligt. 

 
3. Det kvalitativa - Finns det nedskrivna lokala mål inom Idrott och Hälsa på er skola? 

Hur uppkommer de lokala kursplanerna, vilka är med och bestämmer? Är det viktigt 
att det finns lokala kursplaner? Vad är den viktigaste punkten i så fall?  

 
4. Det deskriptiva – Kan ni försöka beskriva en situation där en elev lärt sig något som 

du anser är viktigt för eleven att klara av i Idrott och Hälsa A.  
 

5. Det specifika – Förklara vilka faktorer du menar spelade roll för att eleven skulle nå 
detta mål. 

 
6. Förutsättningsmedvetande – Vilken roll spelar den nationella kursplanen i Idrott och 

Hälsa i förhållande till den lokala kursplanen? 
 

7. Fokusering - Vad anser ni är de viktigaste kunskaperna, som eleven ska ha med sig 
från Idrott A? 

 
8. Mångtydighet - Hur ser ni på den lokala kursplanen, är det ett stöd, ytterligare ett 

dokument, ovärderligt, onödigt mm? 
 
9. Förändring – Hur tolkar ni begreppet Idrott och Hälsa, vad står det för? Varför ska 

Idrott och Hälsa finnas som ett ämne? 
 
10. Känslighet – Hur tolkar ni ansvarsfrågan om det är elevens eller lärarens sak att 

informera om den lokala kursplanen? Hur går det till på er skola? Hur ser 
betygsättningen i ert ämne ut? Har ni lokala uppnåendemål på skolan? 

 
11. Mellanmänsklig situation – Vad tycker ni om denna form av intervju/diskussion? 

Hoppas ni ser detta som något positivt, att få ge er syn på ämnet Idrott och Hälsa! 
 

12. Positiv upplevelse FIKA  
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8.2 Bilaga 2 

 
 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs i Idrott och Hälsa A 

Eleven skall 
ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt kunna 
diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett 
samhällsperspektiv 

ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande 
kunna planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för träning eller 
andra hälsofrämjande åtgärder 

ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila 

ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några självvalda aktiviteter 

ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv 

kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering 

ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med några 
danser 

kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang 

ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp. (skolverket,2000) 

 
 
 


