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Abstract 

Bakgrunden till vår studie bygger främst på barns och ungas inaktivitet. Att mycket i vårt 

samhälle blivit tekniskt och vi blir allt mer bekväma i våra val till vardaglig fysisk aktivitet. 

Just därför anser vi att skolans ansvar för att ge barnen det rörelsebehov som de behöver blivit 

större och allt viktigare. Vårt huvudsyfte för studien är att ta reda på varför en medelstor 

kommun i södra Sverige valt bort idrott i årskurs ett och vad detta kan få för konsekvenser. 

För att få svar på detta har vi valt att använda oss av implementeringsteorin. Just för att 

mycket av vår forskning kring detta grundar sig i implementeringen i skolan. All data som 

samlats in har vi fått fram via intervjuer av pedagoger och personer som ansvarar kring detta. 

Det material vi fått in har vi bearbetat genom sammanställning, tolkning och analys. 

Resultatet som framkommit är att pedagoger inte har fått ta del av implementeringsarbetet 

kring idrott och hälsa i en medelstor kommun i södra Sverige. Det har lett till okunskap och 

oro kring varför eleverna där inte får den dagliga fysiska aktivitet som krävs för att stimulera 

elevers rörelsebehov. Genom detta har vi fått insyn i hur viktigt det är att pedagogerna i dessa 

klasser är engagerade i så väl pausaktivitet och andra rörelseaktiviteter under lektionstid.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, implementering, idrott och hälsa 
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1. Inledning  

Elever ska under sin skolgång från år 1-9 få 6650 undervisningstimmar. Utav de här timmarna 

ska 500 timmar gå till idrotten (skolverket, 2011).Den nya läroplanen och skollagen har gjort 

det möjligt för kommuner att välja bort idrott och hälsa i en årskurs, de kan i stället fördela de 

här timmarna under senare årskurser. Det är huvudman och rektor som bestämmer hur 

timmarna ska fördelas. Timfördelningen kan därför se olika ut beroende på vilken kommun 

man bor i. Enligt oss som blivande lärare i idrott och hälsa är det viktigt att elever får tillgång 

till fysisk aktivitet under hela sin skolgång. Dels med tanke på deras utveckling och dels med 

tanke på den ökade fetman och koncentrationssvårigheter bland barn och ungdomar i dagens 

samhälle. Det är också den här reaktionen vi fått när vi varit ute i skolor under vår utbildning 

då samtalsämnet varit kommuners timfördelning av idrott och hälsa. 

 Vi har valt att genomföra vår intervju undersökning i en medelstor kommun i södra Sverige 

vilken inte har några timmar för ämnet idrott och hälsa i timplanen för grundskolans årskurs 

ett. Eftersom skolan enligt Lgr11 ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 

(Skolverket, 2011) ser vi detta som ett intressant ämne men också som ett 

implementeringsproblem då vi tror att det blivit missuppfattningar under implementeringen av 

Lgr11 i vår utvalda kommun. 
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2. Syfte 

Skolan ska ge elever tillgång till fysisk aktivitet under hela dess skolgång (Skolverket,2011). 

Att kunna välja bort idrott och hälsa men samtidigt vara skyldig att ge eleverna tillgång till 

fysisk aktivitet är enligt oss ett problem. Syftet med denna uppsats är att utifrån kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, med lärare verksamma i en medelstor kommun i södra Sverige, 

ta reda på bakomliggande orsaker till borttagandet utav idrott och hälsa i grundskolans årskurs 

ett. Vi vill även ta reda på vad lärarna har för inställning samt hur de anser att det påverkar 

deras arbetssituation. 

 Då vi tar upp ett implementeringsproblem vill vi med vår studie ta reda på hur lärare förstår, 

kan och vill arbeta med fysisk aktivitet i skolans vardag när kommunen har valt bort idrott 

och hälsa i årskurs ett, med utgångspunkt i implementeringsteorin där de här villkoren tas 

upp.  

 

2.1 Frågeställning 

• Vad har lärarna för inställning gentemot beslutet kring bortvald idrott och hälsa i 

årskurs ett?  

• I vilken utsträckning känner lärarna till de bakomliggande orsakerna till att idrott och 

hälsa har valts bort? 

• På vilket sätt arbetar lärarna med fysisk aktivitet i sina ämnen då idrotten är bortvald? 

• Vad innebär det för lärares arbetssituation? 
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3. Bakgrund 

Bakgrunden är utformad efter underrubriker vilka är: Kommunalisering av skolan, 

Kommuners valbarhet, Vad säger Lgr11 och skollagen?, Vad är implementering? och Vad är 

ett implementeringsproblem? 

 

3.1Kommunalisering av skolan 

1991 hände något drastiskt inom skolans värld, från att staten hade haft allt ansvar för skolan 

så delades nu mycket av ansvaret ut till kommunerna (Sveriges kommuner och landsting, 

2011). Statens uppgift är numer efter kommunaliseringen att sätta ramar och se till att 

skolorna hamnar inom dessa. Respektive kommuner ser till skolans lokala förutsättningar och 

anpassar undervisning och resurser efter det (Sveriges kommuner och landsting, 2011). 

  

3.2 Kommuners valmöjlighet för timplanen i ämnet idrott och 

hälsa 

Val möjligheten för kommuner innebär att de kan fördela timmarna för ämnena på timplanen 

årskursvis, i vår studie handlar det om ämnet idrott och hälsa men även andra ämnen kan 

fördelas årskursvis på kommunernas timplan. I vår utvalda kommun arbetades timplanen fram 

av teamledare, rektorer och utvecklingsledare under våren 2011. Syftet med timplanen är att 

säkerställa alla elevers garanterade undervisningstid i alla ämnen. Eftersom kommunen har 

många grundskolor och endast fyra högstadieskolor blir resultatet att alla elever sammanförs 

på högstadieskolorna efter avslutad grundskoleperiod. Då eleverna kommer till högstadiet vill 

kommunen eftersträva att alla elever har lika många timmar med sig i ryggsäcken (Personlig 

kommunikation, Bu, 12 11 26). Syftet med att inte lägga in timmar i timplanen för ämnet 

idrott och hälsa är att öka den totalt idrottstiden under skolåren. Timmarna för idrott och hälsa 

i årskurs ett flyttas till högstadiet då eleverna där får mer idrott än vanligt. Bu (12 11 26) 

menar att det är i åren för högstadiet ungdomar slutar med spontanaktiviteter och sporter på 

fritiden och då behöver därför mer idrott i skolan. Samtidigt som delen spontana aktiviteter är 

mycket stor hos elever i grundskolans årskurs ett (Personlig kommunikation, Bu, 12 11 26).  

6 



 

Nämndbeslutet för kommunens lokala timplan innebär att musik och idrott i grundskolans 

årskurs ett inte ingår inom ramen för undervisning men kan ingå i elevernas utbildning (Buau 

§35 2011-04-04).  

 

 

3.3 Vad säger Lgr11? 

 I dagens skola är idrotten fördelad på 500 timmar under år 1-9, under de här timmarna ska 

elever ges möjligheter att utveckla goda levnadsvanor samt att ges kunskaper om hur fysisk 

aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Fysiskt välbefinnande genom 

hela livet skriver de, att kunskapen som ges i idrott och hälsa ska finnas med hela livet. 

Skolverket (2011) skriver även om vikten att elever får positiva upplevelser av rörelse och 

friluftsliv redan i tidiga uppväxtåren, detta påverkar om de blir mer eller mindre fysiskt aktiva 

senare i livet. Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna 

sammanfattningsvis ges förutsättningarna att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika 

fysiska sammanhang (Skolverket, 2011). 

 

3.4 Vad är implementering? 

Forskningen inom implementering började under 70-talet i USA efter att man misslyckats 

med många implementeringsprojekt exempelvis nya lagar och arbetssätt inom staterna. Man 

ville ta reda på varför målen inte hade avsedd effekt. De kom fram till att genomförandefasen 

var den viktigaste delen i implementeringsarbetet det som görs mellan beslut och 

genomförande. Implementering är då förfarandet av att införa nya metoder i en verksamhet 

från beslutsfattare till aktörer. Implementeringsarbetet gör det lättare att genomföra metoderna 

på rätt sätt och att de används så som det var menat (Socialstyrelsen, 2012). När en 

implementeringsprocess av exempelvis ny läroplan, skollag och betygsskala, ska genomföras 

är det upp till huvudmän och rektorer att genomföra och beslutsfatta på lokalnivå. 

Huvudmännen och rektorerna får stöttning av skolverket med hjälp av statliga insatser och 

resurser (Skolverket, 2010). Skolverket har vid införandet av Lgr 11 valt att 

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

rektor till enskilda lärare. 
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3.4.1 Vad är ett implementeringsproblem? 

När det uppstår problem vid implementeringen kan det vanligtvis härledas till att 

implementeringens tre villkor inte uppfyllts eller fungerat som tänkt. Lundqvist,(2008) tar upp 

tre villkor, ”förstå”, ”vill” och ”kan”. Det handlar om att verkställaren eller aktören måste 

”förstå” vad beslutet från beslutsfattaren innebär samt vad det innebär för deras arbetsroll. För 

att det ska fungera måste det ske en kommunikation mellan beslutsfattare och aktör. Aktören 

måste också ”kunna” verkställa implementeringen, det kan innebära vad aktören behöver för 

resurser? Oftast handlar det om tid, pengar och kunskap. De två villkoren ”förstå” och ”kan” 

kan också bidra till att aktören inte ”vill” genomföra implementeringen likväl som  han/hon 

tycker att beslutet från grunden är fel. Villkoret ”vill” handlar om motivation från aktören 

(Lundqvist, 2008).  

I en implementerings process är det viktigt att informera personalen om vad arbetet kommer 

att innebära. Det är viktigt att de berörda förstår vad förändringen kommer att betyda för deras 

arbetssituation (Socialstyrelsen, 2012). För att arbetet ska leda till ett gott resultat krävs det 

resurser för planering och genomförande. Det är därför viktigt att beslutsfattare och aktörer 

får tid att planera och hjälpmedel för att kunna genomföra planeringsarbetet (Skolverket, 

2010). 
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3.5 Tidigare forskning 

Här tar vi upp vilken betydelse idrotten i skolan och fysisk aktivitet har för barns hälsa och 

utveckling i allmänhet och under deras första skolår. Vi har valt att ta del av några författare 

och forskare som skriver om barns utveckling och fysiska aktivitet bland annat ett forsknings 

projekt vid namn SIH-projektet där bland andra Lars-Magnus Engström är huvudledare av 

projektet. Projektet bestod av fyra olika studier som påbörjades under 2001 och berörde 2000 

elever (Engström, 2004). Syftet med studierna är i stora drag att kartlägga barns och 

ungdomars behov och omfattning av rörelse i skola och på fritid, samt ta reda på vilka 

medicinska, fysiologiska och sociala konsekvenser som olikheter i fysisk aktivitet leder till. 

Metoden i projektet var varierande men genomgående i alla fyra studier var frågeformulär. 

Lars-Magnus Engströms del av projektet handlar om ”Fysisk aktivitetsgrad och fritidsvanor”. 

Engström (2004) är professor i Idrottspedagogik på lärarhögskolan i Stockholm. Han forskar 

kring barns och ungdomars idrottsvanor, vuxnas motionsvanor och livsstil, samt skolans 

idrottsundervisning.En annan studie vi tagit del av är skriven av Jenny Isberg (2010). Jenny 

Isberg är lektor i Idrottsdidaktik vid Högskolan i Dalarna. Studien ”Viljan till fysisk 

aktivitet”(Isberg, 2009) är en redovisning utifrån tre empiriska studier vilka har i 

övergripande syfte att undersöka möjligheter att motivera och stimulera barn i åldrarna 12-16 

år att utöva fysisk aktivitet i både skolan så som på fritiden och även fortsatt stimulans av 

detta 

Vi har också tagit del av tidigare forskning kring implementering och närmare bestämt 

forskning om närbyråkrater och inriktat oss på lärare som närbyråkrater. Inom det ämnet har 

Anders Fredriksson (2010) gjort en avhandling om hur organiseringen av skolan påverkar 

lärares offentliga tjänstemannaskap år 2010 från Göteborgs universitet, Marknaden och 

Lärarna (Fredriksson, 2010). Fredriksson (2010) har en doktorsexamen i samhällsvetenskap 

med utbildningsvetenskaplig inriktning. Syftet med hans avhandling är att studera lärares 

arbete i rollen som offentliga tjänstemän och ta reda på om den nuvarande organiseringen 

påverkat lärares myndighetsutövning. Avhandlingen bygger på intervjuer och enkäter med 

lärare på olika skolor i olika kommuner. Resultatet visar att lärare anpassar sig till kommuners 

och organisationers förväntningar men de gör också motstånd mot vissa förväntningar. 
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3.6 Idrottens betydelse. 

Dagens samhälle strävar efter att göra livet lättare och detta med hjälp av tekniska hjälpmedel. 

Livsvillkoren har förändrats och kroppen och rörelse hamnar i skymundan, därmed har 

samhället skapat ett behov av medveten fysisk aktivitet. Detta är extra viktigt under barns och 

ungdomars utveckling (Jagtöien, Hansen & Annerstedt, 2002). Behovet av kroppsrörelse har 

inte minskat men däremot har möjligheterna blivit mindre. Barns möjlighet till fysisk aktivitet 

har minskats på grund av det moderna samhället. Människan förflyttar sig mycket mindre för 

egen maskin och de tekniska aktiviteter som TV och datorspel gör inte anledningen att röra på 

sig större. Barns sätt att leva har förändrats  och för många barn i dagens samhälle är idrotten i 

skolan och föreningsaktiviteter deras enda tillfälle för fysisk aktivitet (Engstöm 2004). Barn 

behöver stimulans av alla sinnen och att utöka sitt rörelsemönster vilket leder till att barn får 

tillfälle att utveckla ett sunt förhållande till kropp och själ. Detta är något som både Grindberg 

och Jagtöien (2000) och skolverket (2012) visar på i sina skrifter. Vid fysisk aktivitet 

utvecklas barn både socialt och verbalt. (Grindberg & Jagtöien, 2000) 

..fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande 

(Skolverket, 2012)  

Rörelseaktiviteten sker automatiskt genom lek till större del i förskolan. När barnen börjar 

skolan sker en drastisk minskning av detta vilket Isberg (2009) menar mer och mer blir till en 

trend då spontanidrotten minskar under fritiden och stillasittande aktiviteter ökar. Isberg 

påpekar också att elever inte bör bli stillasittande i mer än två timmar i sträck, vilket i skolans 

värld kan bli ett problem då man inte alltid ger tillfälle till någon slags fysisk aktivitet efter 

avslutad lektion. Att barns hälsa har blivit sämre de senaste årtionden är ingen nyhet 

(Nordlund & Rolander & Larsson, 2004). Samhället har blivit mer stillasittande och med en 

vardag som kräver mindre fysisk aktivitet stimuleras kroppen inte tillräckligt (Engström, 

2004). Författarna skriver fortsättningsvis att hälsan försämrats avsevärt mycket på grund av 

att vi människor försöker underlätta vardagen så mycket som möjligt exempelvis att man tar 

hissen istället för trapporna. 

 Idrotten i skolan täcker inte barnens behov av rörelse utan istället ersätts detta med ex. 

promenader och elevens val. På så sätt läggs mer ansvar på lärarna till teoretiska ämnen och 

skolornas fördelning av ämnet idrott och hälsa (Nordlund & Rolander & Larsson, 2004). 

Enligt WHO (2011) kräver barn minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag just för att 
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tillfredsställa dess rörelsebehov. Tammelin (2008) menar att den fysisk aktiviteten som finns i 

skolan nu, alltså 500 timmar under år 1-9, inte är tillräcklig utan bör ökas då många barn rör 

sig endast under skolans idrott och kan då omöjligtvis nå upp till 60 minuter om dagen.  

Barn i tidig ålder lever för och längtar efter aktivitet. Detta blir tydligt i barnens lek då 

kropparna blir levande, lekande och framförallt skrattande. Självklart vill alla kring barnet ge 

dem så bra livsvillkor som möjligt men tyvärr så har inte samhället lyckats fullt ut. I all hast 

att göra samhället så tekniskt som möjligt har vi förbisett vårt behov till rörelse. 

Medvetenheten till fysisk aktivitet är viktig i alla åldrar men mest viktig för barn i utveckling. 

Dessa behöver få mer tillfällen där sinnen och motorik samspelar vilket vi i skolan kan bidra 

till och på så sätt öka och utveckla deras sensomotoriska funktion.(Jagtöien, Hansen & 

Annerstedt, 2002) Kropparna hos barn i tidiga åldrar är inte utvecklade för att sitta still så 

länge som vi kräver (Grindberg, Langlo & Jagtöien, 2000). Fysisk aktivitet är inte bara viktig 

för barns motoriska utveckling och medvetenheten om en aktiv livsstil utan också viktig för 

den psykiska och sociala hälsan. Genom fysisk aktiv livsstil främjas automatiskt en god 

psykisk och social hälsa. Engström (2004) menar att fysisk aktivitet och motorisk träning är 

en viktig del i barns utveckling inte bara medicinskt utan också socialt men att tiden barnen 

får under skoltid inte är tillräcklig för att tillgodose behovet. Under SIH projektet gjordes 

kartläggningar kring dessa områden. De kom fram till att medlemskap i en idrottsförening är 

av stor betydelse för att barnen ska vara fysiskt aktiva under barn och ungdomsåren och att de 

barn som är inaktiva ofta är de som står utanför idrottsföreningarna. För de inaktiva barnen är 

idrott och hälsa i skolan en mycket viktig del. Därför anser Engström (2004) att skolan har en 

viktig roll i att ge alla barn fysisk aktivitet. Från att ge barnen motorisk kompetens och fysisk 

aktivitet till att ge dem basala kunskaper till att åka skridskor och att kunna simma. 

Grindberg & Jagtöien (2010) menar att positiva upplevelser av fysisk aktivitet är viktigt för 

att våga tro på sig själv. Den fysiska, psykiska och sociala hälsan vilket leder oss till 

koncentration är en storförutsättning för inlärning. Koncentrationen kan hämmas om 

motoriken inte fungerar väl och kan främjas om förutsättningar finns och om utveckling sker. 

Vi som blivande lärare har upplevt att elever med koncentrationssvårigheter ökar och att 

klimatet i klassrummet blivit betydligt tuffare . Koncentration är en viktig del i teoretiska 

ämnen och för framtida utveckling (Nordlund & Rolander & Larsson, 2004). Författarna 

menar vidare att idrotten ska vara inspirerande och rolig både för den kroppsliga och själsliga 

hälsan. De menar att den fysiska hälsan påverkar den psykiska. När man mår bra fysiskt 

påverkas inlärning och resultat, uthålligheten förbättras och uppmärksamhetens skärps. En bra 
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kroppsuppfattning och kroppskontroll främjar inlärning av begrepp och färdigheter 

(Grindberg &Jagtöien, 2010). 

 

3.7 Lärare som närbyråkrater 

Fredriksson (2010) menar att man genom att se lärare som närbyråkrater ser läraryrket från ett 

annat perspektiv. Han menar att lärare har en hög grad av komplexitet och flexibilitet i sitt 

dagliga arbete. De är hela tiden i kontakt med medborgare och i lärarnas fall elever, vilket gör 

att närbyråkraterna ofta påverkas av medborgarnas behov och bildar personliga förhållanden 

till dem. Detta menar Fredriksson (2010) är speciellt för läraryrket eftersom läraren hela tiden 

ställs inför elevernas sociala och pedagogiska behov. 

Enligt Lipsky (1980) har närbyråkrater ständigt för lite resurser så som pengar, kompetens 

och personal. Detta gör att närbyråkraterna ofta inte hinner med att göra det som regelverk 

och medborgarna kräver. Fredriksson (2010)  jämför med läraryrket och i detta fall måste 

läraren välja bort viktiga bitar så som sociala relationer med elever för att hinna med andra 

viktiga delar av sitt yrkesåtagande så som de pedagogiska. Författaren menar att detta leder 

till att närbyråkrater ofta uppfattas styra för lite över organisation och resurser, både av 

medborgarna och inte minst av sig själva. Men det är också känt att det är svårt att kontrollera 

närbyråkraternas arbete, eftersom det är enligt närbyråkratperspektivet närbyråkraterna som 

vet bäst vad som ska beslutas inom dess verksamhet. Detta gör att beslutsfattare inom 

politiken har svårt att se in i och skapa sig en bild av vad som händer i exempelvis 

klassrummen. Det här skapar en svaghet i hur närbyråkraters verksamhet ska styras 

(Fredriksson 2010). 
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4. Teori 

Vi kommer nedan att redogöra för implementeringsteorin som vår studie utgår från och 

Anders Sannerstedts (2001) lika perspektiv på relationen mellan beslutsfattare och 

verkställare och aktörer vid implementering. 

 

 

4.1 Implementeringsteorin 

Sannerstedt (2001) tar upp tre perspektiv på implementering av politiska beslut och relationen 

mellan beslutsfattare, huvudmän på kommunen, verkställare och lärare. Det första 

perspektivet är det traditionella och innebär att verkställaren följer det beslut beslutsfattare 

fastställt. Besluten är enligt detta perspektiv toppstyrt och verkställaren ser till att besluten 

verkställs, kommuniceras nedåt till närbyråkrater och genomförs (Sannerstedt 2001). 

Det andra perspektivet är närbyråkrati eller street-levelbureaucats vilket innebär att 

närbyråkraterna, de som arbetar med människor inom olika samhällsområden exempelvis 

omsorg och skolan har förmågan att forma politiska beslut (Sannerstedt,2001). Författaren 

menar att närbyråkratiperspektivet uppstår eftersom politikerna anser att närbyråkraterna ofta 

behöver forma verksamheten utifrån vilket som är bäst för sin respektive arbetsplats eller 

verksamhet och för de människor eller vårdtagare de arbetar med. Det här perspektivet kan 

ses som en motsats till det traditionella eftersom besluten här formas av närbyråkraterna och 

inte politikerna. Besluten är formade av organisationens lägsta nivå (Sannerstedt,2001). 

Lipsky (2010) menar att närbyråkraterna har stor handlingsfrihet i verksamheten där de 

arbetar,  de är bäst lämpade att fatta beslut inför en implementering och inte politikerna. 

Genom detta sätts närbyråkraten, i vår studie läraren, i fokus. Rothstein (1994) pratar om 

”demokratins svarta hål”, det vill säga när politiska beslut hamnar hos närbyråkraterna istället 

för hos politikerna. Detta ser vi som en problematik när det gäller implementeringsarbete ute i 

skolorna. Lärarna får ta beslut som de egentligen inte har något direkt ansvar över utan som 

istället skulle legat hos politikerna. 
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Det tredje perspektivet, nätverksperspektivet kan ses som en blandning av de två andra 

perspektiven. Här är det aktörer i form av kommun, stat eller privata företag som formar de 

politiska besluten och på så vis verkställer implementeringen genom samarbete dem emellan 

(Sannerstedt, 2001).   
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5. Metod 

Vi kommer med vår studie ta ansats i kvalitativ intervju (Kvale& Brinkmann, 2009). 

Eftersom syftet med intervjuerna är att ta reda på respondenternas uppfattning och förståelse 

av problemet. Kvale& Brinkmann (2009) menar att den kvalitativa undersökningen är en mer 

strukturerad undersökning i sju steg, tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering. Dessa sju steg kommer vi utgå ifrån i vår kvalitativa 

undersökning. Vår kvalitativa intervju kommer vara semistrukturerad eftersom vi anser att vi 

genom denna intervjuskaraktär får en större bild av respondentens åsikter och förståelse, vi får 

då möjlighet att ställa följdfrågor till våra respondenter och då blir intervjuerna mer 

kvalitativa. Kvale (2006) menar att man med kvalitativ semistrukturerad intervju ger 

möjlighet till mer djupgående diskussioner kring frågorna.  

 

5.1 Val av metod 

Den kvalitativa metoden är ofta tematiserad för att resultatet av intervjun ska handla om ett 

visst område och få fram innebörden i den intervjuades livserfarenheter och förståelse inom 

ämnet (Kvale& Brinkmann, 2009). Kvale& Brinkmann (2009) menar vidare att genom den 

kvalitativa intervjun får man fram respondentens, som ofta är kunnig på ämnet, syn på 

verkligheten. Resultatet från en kvalitativ intervju är ofta inte kvantitativ utan efter en noga 

utförd kvalitativ undersökning får resultatet in kvalité kring dess syfte (Nylén, 2005). Vi har 

valt att göra en kvalitativ semistrukturerad intervju eftersom vi vill få fram en bred bild av 

respondenternas uppfattning av studiens problem. Vi vill veta hur lärarna tänker kring 

problemet och genom en semistrukturerard kvalitativ intervjusmetod har vi möjlighet att ställa 

olika frågor utifrån vem vi intervjuar. Genom den här typen av metod skapa en djupare 

diskussion kring ämnet.  Ett alternativ av intervju skulle vara en enbart strukturerad intervju 

då inte svarsresultatet skulle bli fördjupat inom ämnet.  

Genom en enkätundersökning skulle vi få en större reliabilitet på vår undersökning, dock är 

det inte något som vi eftersträvar (Nylén, 2005). Bortfallet av datainsamling skulle troligen bli 

större eftersom den personliga kontakten faller bort. Vi har därför valt en kvalitativ metod då 

vi vill sträva efter att få så hög validitet som möjligt. Därför är planeringen av intervjufrågor 

viktig. Hur ska frågorna utformas så att vi kan få så bra svar som möjligt? Vilka aktörer ska vi 
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intervjua för att få ut mest av vår intervju? Något som vi också tycker är viktigt är, hur vi ska 

följa upp och bearbeta vårt resultat för att till sist utveckla en så bra slutlig diskussion som 

möjligt (Kvale& Brinkmann, 2009). 

 

5.2 Urval 

För att anpassa urvalet i denna studie har ett bekvämlighetsval gjorts då studien riktar sig till 

enbart en kommun, en medelstor kommun i södra Sverige. De lärare som anses representativa 

för vår studie är grundskolelärare som undervisar i grundskolans årskurs ett. Vi har valt att 

utgå ifrån den här kommunen eftersom de har valt att inte lägga några timmar för idrott och 

hälsa i den lokala timplanen i årskurs ett. Vi har gjort intervjuer med en lärare på fyra olika 

skolor för att ta reda på hur de olika skolorna arbetar med fysisk aktivitet trots det bortvalda 

ämnet idrott och hälsa. Syftet med det är också att ta reda på lärarnas olika inställning och 

åsikter om kommunens beslut. 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att intervjua fyra lärare i fyra olika skolor i en kommun för att samla in 

information till vår studie. Intervjun tar utgångspunkt i implementeringsteorins tre villkor 

”förstå”, ”vill” och ”kan”. Dessa tre villkor innebär att verkställaren eller aktören måste förstå 

var beslutet från beslutsfattaren innebär för deras verksamhet. Aktören måste också kunna 

verkställa implementeringen som beslutet innebär, det kan innebära resurser som tid, pengar 

och kunskap. Villkoret vill handlar om motivation från aktören vilken oftast kopplas till de 

två föregående villkoren (Lundqvist, 1992). Vår första kontakt med pedagogerna som 

intervjuats skedde antingen genom telefon eller genom e-mail där vi skickade ut en förfrågan 

om intervju samt tider som passade oss, där det fanns möjlighet för informanten att boka en 

passande tid med oss. Vid första kontakten berättade vi hur vi skulle gå tillväga vid intervjun 

även hur lång tid det skulle kräva, cirka 20 minuter. Vi redogjorde för dem att vi under 

samtalets gång kommer att anteckna vad vi anser vara relevant till vår undersökning. Även att 

vi studenter har tystnadsplikt, respondenterna samt skolorna kommer vara anonyma i studien.  
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Vi inledde intervjun med att tacka vår respondent för att hon tog sig tid att ställa upp och 

hjälpa oss. Därefter förklarade vi tanken med vår studie och även hur intervjun kommer gå 

tillväga. Alla intervjuer hölls i respektive informants klassrum och alla hade en positiv 

inställning till intervjun. 

 

5.4 Etiska reflektioner 

Vetenskapsrådet (2007) skriver om fyra huvudkrav i sin forskningsstudie kring 

forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. De 

forskningsetiska principerna är till syfte att ge normer mellan forskare och uppgiftslämnare, i 

vårt fall mellan oss och våra intervjuade lärare. Det första kravet är informationskravet , att 

den som är berörd av studien får information om vad syftet är. I vårt fall informerade vi våra 

uppgiftslämnare om vad deras syfte i vår studie hade för grund och även vad deras uttalanden 

skulle användas till. Vi berättade att deras information till oss endast skulle användas i 

studiesyfte och att de när som helst fick avbryta intervjun om de kände att något inte stämde. 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna skall innan studiens start lämna medgivande till 

att de förstått och godkänt medverkan i studien. Vi gjorde därför innan varje intervju en 

avstämning att de förstått förutsättningarna för medverkan. Nyttjandekravet innebär att den 

information vi samlat in under intervjun inte får användas i andra sammanhang än det som 

respondenten samtyckt till. Vi kommer därför inte använda denna studien i annat syfte än i att 

slutföra våra utbildning.  Konfidentialitetskravet innebär att forskaren i så hög grad och så 

bred utsträcknings som möjligt håller sina respondenter så anonyma som möjligt.Detta har vi 

gjort genom att byta ut respondenternas namn och även kommunen som studien kretsar kring 

till fiktiva namn.  
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6. Resultat och analys 

Vi kommer att kort presentera informanterna och där efter framföra vårt resultat av de olika 

intervjuerna utifrån olika teman i form av implementeringsteorins tre villkor. För att 

implementeringen ska kunna genomföras på ett bra sätt krävs det att mottagaren förstå, kan  

och vill besluten. I resultatet har vi med kommentarer från informanterna direkt tagna ur 

intervjusvaren. Verkställarna i detta fall lärarna måste förstå beslutet från kommunen. För att 

förstå ett beslut från kommunen måste verkställaren få information från aktören om beslutet, 

vad det innebär för verkställaren, vad det innebär för verksamheten och varför beslutet har 

fattats. För att kunna verkställa beslutet måste det finnas resurser så som tid, lokal och 

personal. För att vilja genomföra beslutet från måste verkställaren känna viss del av 

motivation inför förändringen som beslutet innebär (Sannerstedt, 2001)  

 

”Agneta” 

Den första läraren är en mycket erfaren lärare med ett år kvar att arbeta före pension. Agneta 

arbetar på en mångkulturell liten skola med endast en klass för varje årskurs Förskoleklass till 

årskurs fem. Hon är fackligt aktiv i kommunen. Agneta är musik intresserad, spelar piano och 

sjunger.  

 

Bristande förståelse av information 

Agneta har inte fått någon information om kommunens beslut om att inte lägga idrott och 

hälsa på timplanen i årskurs ett. Hon har däremot själv frågat de kontakter hon har på 

kommunen och fått svaret att årskurs ettor rör på sig tillräckligt vid spontanlek.  

”En av anledningarna var också att man får ett ämne mindre att skiva omdömen i.”  

Hon tycker att svaren från kommunen är orimliga eftersom det är så mycket som säger att det 

är extra viktigt med mycket rörelse i de här elevernas ålder, inte minst hennes egen erfarenhet 

visar på det här. På grund av knapphändig information från kommunen är tolkningen att hon 
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inte förstår innebörden av och syftet med beslutet från kommunen. Hon menar att kommunens 

argument är orimliga och tycker att det finns mycket forskning och fakta som säger emot att 

ta bort ämnet idrott och hälsa från timplanen för årskurs ett. Hon upplever själv att elever i 

årskurs ett behöver mycket rörelse för att klara av att koncentrera sig under en hel skoldag. 

Forskning visar på att elever inte bör bli stillasittande i mer än två timmar i sträck (Isberg, 

2009). 

”... elever i den här åldern behöver mycket rörelse under skoldagen. De klarar inte att sitta still 

under långa stunder.” 

Beslutet kan genomföras 

Skolan där Agneta arbetar har fått direktiv från kommunen att fritidspedagoger ska samarbeta 

med skolan, vilket kallas samverkan. Fritidspedagogerna har då olika aktiviteter med eleverna 

ca. 60 minuter i veckan.  

”Det kan handla om att vara i idrottshallen någon lektion och att ha idrotts liknande övningar 

och under en del lektioner utövas lekar som tar upp samarbete och värdegrund.” 

Lektionerna hålls i idrottshall utan ombyte, i lediga lokaler på skolan samt utomhus. 

”Eftersom lektionerna genomförs utan ombyte blir det ett år mindre för eleverna att träna 

ombyte och dusch.” 

Tolkningen är att skolan Agneta arbetar på ”kan” genomföra kommunens beslut och arbetat 

det medför men inte fullt ut då resurser som behörig idrottslärare saknas. För att lyckas med 

implementeringsarbetet behöver verkställaren tillgång till de resurser för att beslutet ska 

genomföras på ett tillfredsställande sätt (Lundqvist, 1992). Fritidspedagoger ansvarar för 

aktiviteterna och undervisningen innehåller inte endast fysiska aktiviteter utan också 

värdegrundsövningar.  

 

Lärare vill implementera 

Beskedet att fritidspedagoger ska ha ”samverkan genom aktiviteter” med eleverna istället för 

idrott och hälsa kom som ett beslut från kommunen vid terminens början. Skolans personal 

har inte varit med och bestämt hur samverkan ska läggas upp och utföras.  Det är endast 
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innehållet i lektionerna som fritidspedagogerna själva planerat. Därmed har Agneta inte varit 

med vid beslut eller planering. 

”.. samverkan var bara ”bums” bestämt”! 

Agneta känner sig tvungen att vara motiverad till det här beslutet. Hon lägger in mer rörelse 

och musik aktiviteter under hennes lektioner än vanligt. Hon vet inte om det beror på att de 

inte har någon idrott och hälsa eller om det är en ovanligt aktiv klass, men enligt Agneta 

fungerar lektionerna bättre med pausaktiviteter.” 

Något hon är motiverad till är lektionerna med halvklass som blir när den ena halvan av 

klassen har samverkan. Då får hon tid till var och en av eleverna vilket hon menar är viktigt. 

Tolkningen är att Agnetas motivation beror på de positiva bitarna hennes förändrade 

arbetssituation innebär och den effekt aktivitetspauserna har på eleverna, det blir en lugnare 

klass. Lundqvists, (2008) villkor ”vill” handlar om motivation från aktören författaren menar 

att just motivationen har stor betydelse för om aktören vill genomföra implementering eller ett 

beslut. Agneta ”vill” genomföra beslutet då hon känner motivation inför arbetet i halvklass. 

”Samverkan sker i halvklass och därmed får jag en stund med andra halvan av klassen det är 

ju något viktigt.....att få tillfälle med tid för var och en av eleverna.” 

 

”Frida” 

Lärare nummer två har arbetat på skolan i fyra år och undervisar nu i sin första årskurs ett. 

Frida är i 40års åldern och har arbetat som lärare i drygt 10 år. Skolan har två klasser per 

årskurs mellan Förskoleklass till årskurs fem. 

 

 

Bristande förståelse av information 

Frida har inte fått någon information från kommun om beslutet att inte lägga timmar i idrott 

och hälsa timplanen för årskurs ett. Men hon har hört av kollegor att kommunen tycker ettor 

rör på sig tillräckligt under fritiden.  
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”...så jag vet ingenting om det verkliga syftet med beslutet.” 

Frida menar att det är viktigt med idrott och rörelse i årskurs ett eftersom de utvecklas så 

mycket under den tiden.  

” ..därför är det dumt att de inte har idrott och hälsa.” 

Tolkningen är att Frida inte verkar ta detta besked på allvar då hon menar att hon inte vet 

något om kommunens ”verkliga” syfte, också att Frida inte ”förstår” beslutet när hon talar om 

vikten av att elever i årskurs ett får möjlighet till mycket rörelse eftersom de utvecklas så 

mycket under den tiden. Grindberg &Jagtöien (2010) menar att barn behöver stimulans av alla 

sinnen under dess utveckling för att skapa ett sunt förhållande till kropp och själ.  

 

Beslutet kan genomföras 

På Fridas skola har de också ”samverkan” som en fritidspedagog utbildad i idrott och hälsa 

planerar och undervisar i. Eleverna får idrott och hälsa ca.60 minuter i veckan. 

” ...men det blir runt 35 minuter rörelse då eleverna måste gå en bit till idrottshallen samt byta 

om med mera. Det tycker jag är för lite per vecka, men så här tycker jag ändå att vi löst 

problemet på ett bra sätt.” 

Då Frida menar att skolan har ”löst” detta på ett bra sätt är tolkningen att hon ser det här som 

ett problem alltså för lite fysiska aktivitet per vecka för eleverna.  

 

Lärare vill implementera 

Eftersom Frida tycker att eleverna får för lite rörelse aktiviteter under skoltid per vecka har 

hon något som kallas ”Bamse gympa” korta stunder under hennes lektioner. 

”Bristen på motoriskrörelser under skoltid gör att jag känner mig motiverad att lägga in 

många stunder med rörelser på lektonerna och barnen gillar det.” 

Tolkningen är därför att hon känner sig motiverad till sin förändrade arbetssituation som 

innebär fler pausaktiviteter i undervisningen, men att motivationen grundar sig på hennes 

upplevelse av brist på rörelse och att barnen tycker om det.  
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”Lotta” 

Lärare nummer tre ”Lotta” är omkring 40år och har arbetat som lärare i ca.15år. Hon har en 

klass ett på en mångkulturell skola med två klasser i varje årskurs mellan förskoleklass till 

årskurs 6.  

 

Bristande förståelse av information 

Lotta förstår inte beslutet och tycker att det är felaktigt. Hon har inte fått någon information 

från kommunen om varför de valt att inte ta med idrott och hälsa i timplanen för årskurs ett. 

” När vi fick timplanen vid terminens början var det ett faktum att idrott och hälsa inte var 

med för årskurs ett.” 

Hon har inte fått någon information om hur de ska arbeta istället för att få in fysisk aktivitet 

under skoltid. Men fick ett beslut fån kommunen i början av terminen att skolan ska 

samarbeta med fritids och fritidspedagogerna, ”samverkan”. Då inte Lotta blivit informerad 

från kommunen är tolkningen att hon saknar förståelse och kunskap kring beslutet. För att 

beslutet ska kunna genomföras krävs just förståelse för vad förändringen kommer att betyda 

för aktörens arbetssituation (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Beslutet kan genomföras 

Den alternativa fysiska aktiviteten under skoltid sker nu i halvklass ca. 60 minuter i veckan. 

Det är en fritidspedagog som planerar och leder aktiviteterna i idrottshallen eller utomhus. 

” Det är tur att vi har en fritidspedagog som är duktig på idrott och att vi fått en bra tid i 

idrottshallen.” 

Skolan har tillgång till resurser, så som idrottshall och utbildad personal, vilket gör det möjligt 

att kunna genomföra beslutet.  
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Lärare vill implementera 

Lotta känner sig motiverad till den här lösningen och tycker att det är bra att det sker i 

halvklass.  

” Eftersom det sker i halvklass har jag möjlighet att arbeta med den andra halvan av klassen.” 

Men hon tycker att eleverna får för lite idrott. 

”Det är viktigt med mycket rörelse i årskurs ett och det här kan jag tycka är för lite.” 

Tolkningen är att ”Lotta” känner motivation inför beslutet eftersom hon då får möjlighet att 

arbeta i halvklass, men hon tycker trots detta att eleverna får för lite fysisk aktivitet.  

 

”Eva” 

Eva har arbetat som lärare i 25 år. Nu arbetar hon i en årskurs ett på en liten skola, en klass i 

varje årskurs F-fem.  

 

Bristande förståelse av information 

Eva har inte fått information om kommunens beslut utan det hon vet har hon tagit reda på 

själv. På grund av att hon själv har fått leta information och tyda beslutet från kommunen är 

tolkningen att hon inte förstått innebörden av kommunens syfte med beslutet. Hon tycker det 

är fel att elever i årskurs ett inte får någon idrott men anser att skolan ändå har löst det bra.  

”.. jag tror de valt bort ämnet idrott och hälsa från timplanen för att man ska slippa skriva 

omdömen i det ämnet...detsamma gäller ju också ämnet musik i årskurs ett”. 
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Beslutet kan genomföras 

Skolan har löst det med att samarbeta med fritidspedagoger som ger eleverna lek och idrott 

ca. 60 minuter i veckan utan ombyte.  

”Leken sker ute eller i idrottshall” 

”..det jag tycker är lite fel är att eleverna inte får möjlighet att träna ombyte m.m. Men å andra 

sidan får de ju nu mer tid att röra sig som det är nu” 

Tolkningen är att skolan som Eva jobbar på ”kan” genomföra beslutet eftersom de har 

utbildad personal, tid och lokal. För att kunna verkställa ett beslut i en verksamhet måste det 

finnas resurser så som tid, pengar och kunskap (Lundqvist, 1992).  

 

 

Lärare vill implementera 

Eva känner sig motiverad till den här lösningen och tycker att det fungerar bra. 

”..vi kör lite olika aktiviteter, lekar och tävlingar i mellan åt under de teoretiska 

lektionerna....vid de här pauserna får eleverna tillfälle att röra sig..träna rumsuppfattning och 

kroppsuppfattning och kan sedan koncentrera sig en stund till.” 

Tolkningen är att Eva finner motivation i att eleverna får en bättre lärande miljö och en paus i 

sitt skolarbete vilket leder till en bättre koncentrationsförmåga hos eleverna. Koncentration är 

en viktig del i teoretiska ämnen och är en stor förutsättning för inlärning (Grindberg 

&Jagtöien, 2010, Nordlund & Rolander & Larsson, 2004).  

 

6.1  Analys  

Utifrån resultatet är tolkningen att informanterna ”lärarna” inte fått någon information från 

kommun om beslutet att inte lägga timmar i timplanen för ämnet idrott och hälsa i 

grundskolans årskurs ett. Det de vet om beslutet har de tagit reda på själva eller hört ryktas 

om. Resultatet från intervjuerna visade också att informanterna inte kände till bakomliggande 
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orsaker till att idrott och hälsa valts bort från timplanen för årskurs ett. De lärare som hade 

viss vetskap om bakomliggande orsaker till beslutet hade tagit reda på det själv eller blivit 

informerade genom osäkra källor. Enligt Lundqvist(1992) är informationen till aktörer en 

viktig del vid implementeringens arbetsgång just för att skapa förståelse och för att undvika 

missförstånd under implementeringen.  

 Alla fyra lärare, ”Agneta” ”Lotta”, ”Frida” och ”Eva” förtydligar att de tycker beslutet från 

kommunen är fel och ”Agneta”, ”Lotta” och ”Frida” menar även att eleverna får för lite fysisk 

aktivitet på grund av detta. 

 

Bristande förståelse av information 

Utifrån resultatet upplever vi att våra informanter fått är bristande information från 

kommunen gällande beslutet om förändring av timplan. Vi tolkar där med att det bildas 

osäkerhet och bristande förståelse inför kommunen hos lärarna. Tolkningen är att lärarna inte 

forstår beslutet på grund av bristfällig information från kommun. Vi upplever också att 

lärarnas inställning till beslutet och inför kommunen påverkas till det negativa. Detta ser vi 

som ett implementeringsproblem då vi tolkar att informationen från kommunen till skolor och 

deras personal varit bristande angående syftet för kommunens beslut. Ett 

implementeringsproblem uppstår när någon av implementeringens tre villkor inte fungerat 

som tänkt. Lundqvist (1992) menar att det är viktigt att de tre villkoren förstå, kan, vill 

uppfylls som tänkt för att få en väl fungerande implementering eftersom kommunens syfte 

med den förändrade timplanen för höst terminen 2012 inte var att ge eleverna mindre idrott 

utan ge eleverna möjlighet till mer timmar fysisk aktivitet under hela dess skolgång. 

Timmarna för idrott och hälsa i årskurs ett flyttas till högstadiet då eleverna där får mer idrott 

än vanligt(Personlig kommunikation, Bu, 12 11 26). Den nya timplanens syfte var att eleverna 

ska erbjudas fysisk aktivitet i form av lek och idrotts liknande aktiviteter i årskurs ett samt att 

de får mer timmar idrott i högstadiet (Buau , §35, 2011-04-04).  

 

Beslutet kan genomföras 

 Utifrån våra intervjuer är tolkningen att beslutet från kommunen inte varit en del av 

implementeringen av Lgr11 och att lärarnas enda information framförts via timplanen de 
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blivit tilldelade vid höst terminens början 2012. Resultatet från våra informanter visar också 

att informanterna inte fått möjlighet att påverka planering kring arbetet med hur skolan ska 

arbeta för att ersätta den bortvalda idrotten, det som informanterna kallar ”samverkan”. 

Sannerstedt (2001) tar upp närbyråkratperspektivet och menar att det är närbyråkraterna som 

formar besluten utifrån det som passar respektive verksamhet. Närbyråkratperspektivet 

uppkommer eftersom politikerna anser att det är närbyråkraterna som vet bäst vad som 

behöver förändras i deras verksamhet. I detta fall är det lärarna som är närbyråkrater och 

enligt vårt resultat har de inte fått möjlighet att planera eller fatta något beslut. Hur påverkar 

detta deras inställning till kommunen och beslutet för timplanen? Vi tolkar att lärarna inte 

reflekterar så mycket över det och istället känner besvikelse över kommunens bristande 

information angående beslutet. 

Enligt alla informanter har skolan där de arbetar fått direktiv från kommunen att de ska 

samarbeta med fritidspedagoger med något som kallas ”Samverkan”, där fritidspedagoger 

ansvarar för lek och andra idrotts likande aktiviteter ca 60 minuter i veckan. Tolkningen är att 

informanterna ofta upplever detta som för lite tid då mycket tid går åt till att förflytta elever 

till idrottshall och i vissa fall ombyte. Enligt WHO (2011) kräver barn minst 60 minuters 

fysiskaktivitet per dag just för att tillfredställa dess rörelsebehov. ”Frida” menar att tiden 

eleverna får till fysisk aktivitet i veckan är ca 35 minuter då det tar tid att gå till idrottshall och 

byta om. Den utlovade tiden från kommunen är 60 minuter i veckan men blir ca 35 minuter 

efter transport till idrottshall och ombyte före och efter. Vi tolkar genom ”Frida” att hon redan 

tycker att 60 minuter i veckan är för lite fysisk aktivitet i veckan. ”Lotta” tycker att de har en 

fritidspedagog som är duktig och utbildad i idrott och hälsa samt att de fått en bra tid i 

idrottshallen. ”Eva” och ”Agneta” berättar att eleverna inte har ombyte inför den fysiska 

aktiviteten och menar att det är dåligt eftersom eleverna då inte får tillfälle att öva detta. 

Utifrån våra intervjuer upplever vi att lärarna ”kan” genomföra beslutet från kommun även de 

alternativa fysiska aktiviteterna. De har tillgång till lokal och i två fall av fyra är det utbildade 

idrottslärare som ansvarar för undervisningen det finns också tid till fysisk aktivitet, men vi 

upplever att lärarna inte tycker att den räcker till? Tolkningen är alltså att läraren kan 

genomföra beslutet men en del av läraren anser att tiden för fysiska aktivitet går åt till 

förflyttning till idrottshall med mera. Att kunna genomföra en förändring i sin verksamhet är 

att ha tillgång till resurser som i detta fall är utbildad personal, lokal och tillräckligt med tid 

(Lundqvist,1992). 
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Lärare vill implementera 

Att informanterna tycker det är viktigt att elever i årskurs ett får möjlighet till mycket rörelse 

tolkar vi framstår klart enligt vårt resultat.”Agneta” menar att beslutet är orimligt och 

förtydligar vikten av mycket rörelse och fysisk aktivitet i grundskolans tidigare år. ”Lotta” 

menar att det är viktigt med idrott och hälsa i årskurs ett eftersom eleverna utvecklas mycket i 

den åldern. Medvetenheten till fysiskaktivitet är viktig i alla åldrar men mest viktig för barn i 

utveckling, barn behöver därför mer tillfällen där sinnen och motorik samspelar vilket skolan 

kan bidra till och på så sätt öka och utveckla deras sensomotoriska funktion (Jagtöien, Hansen 

& Annerstedt, 2002). Engström (2004) vill i sin forskning framhäva vikten av fysisk aktivitet 

i barns utveckling. Inte minst den motoriska utvecklingen och den medicinska aspekten i 

barns framtida liv utan också skolans och ämnet idrott och hälsas viktiga roll för alla elever 

idagens samhälle. 

 Alla lärare vi intervjuat har någon slags pausaktivitet under lektionerna och känner 

motivation till det. Enligt Isberg (2009) så bör elever inte bli stillasittande i mer än två timmar 

i sträck. Utifrån svaren tolkar vi att motivationen kommer från lärarnas positiva inställning till 

fysisk aktivitet och att de vill använda paus aktiviteter som kompensation för den bort valda 

idrotten på elevernas schema. Eftersom informanterna använder sig av mer paus aktiviteter 

under lektioner förändras deras arbetssituation något då de behöver planera in mer paus 

aktiviteter. ”Lotta” och ”Agneta” berättar att eftersom ”samverkan” sker i halvklass upplever 

de detta som något positivt eftersom de då får tillfälle att undervisa den andra delen av 

klassen. På det här sättet förändras deras arbetssituation något men enligt informanterna till 

det bättre.”Frida” och ”Eva” nämner inte något om hur de upplever halvklass timmarna men 

är positiva till pausaktiviteterna. Engström (2004) vill i sin forskning framhäva vikten av 

fysisk aktivitet i barns utveckling. Inte minst den motoriska utvecklingen och den medicinska 

aspekten i barns framtida liv utan också skolans och ämnet idrott och hälsas viktiga roll för 

alla elever i dagens samhälle. 
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7. Diskussion 

Nedan diskuteras studiens resultat och analys samt slutsatser vi kommit fram till.  

7.1 Resultatdiskussion 

Mycket i analysen och frågeställningarna tar ansats i hur pedagogerna gör istället, utan idrott i 

timplanen i årskurs ett.  Överlag är skolans nuvarande schema inte tillräckligt bra för eleverna 

då de kan bli stillasittande upp till en timme, de kräver någon slags fysisk aktivitet eller 

rörelse efter 60 minuters inaktivitet (Grindberg &Langlo, Jagtöien, 2000). Pedagogerna vi 

intervjuat som använder sig av pausaktivitet ser detta som en positiv del av elevernas arbete i 

skolan. Att pedagogerna vågar ta in pausaktivitet tidigt i elevernas skolgång ser vi som något 

positivt. Vi menar att det inte bara är elevernas arbete i klassrummet som förbättras genom 

aktivitet utan även det sociala och psykiska får en skjuts framåt i utvecklingen.  

Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet vilket vi 

tydligt märker i pedagogernas dagliga planering (Skolverket, 2011). Vi anser att kommunen 

genom att välja bort idrott i årskurs ett inte prioriterar detta lika mycket som exempelvis 

matematik. Utan istället läggs ansvaret på pedagogerna som själva får se till att eleverna får 

den dagliga fysiska aktivitet som de anser krävs.  

Om lärarna fått information angående beslutet kring idrott i årskurs ett, hade det sett 

annorlunda ut då? Detta är en fråga som kommit fram under vår analys. Hur hade 

inställningen varit från pedagogernas sida om de fått ta del av syftet och vara med i 

implementeringen kring detta. Vi tror att pedagogernas inställning gentemot kommun och 

beslutet i helhet hade varit mer positivt om pedagogerna fått möjligheten att delta i utveckling 

och planering av beslutet eftersom pedagogerna då haft en förståelse för och känt sig 

delaktiga i beslutet. Varför kommunen inte informerat pedagoger och fullt ut är något vi bara 

kan spekulera kring, troligen så är det brister i kommunikationen mellan huvudman/kommun 

och skolorna. Att idrotten inte ses som en viktig del i årskurs ett och därmed åsido sätts kan 

vara en annan aspekt.  

Utifrån implementeringsteorins tre huvudord är ”förstå”, ”kan”, ”vill” (Lundqvist, 2008). Att 

lärarna måste använda sin värdefulla tid till implementering av beslut som kommer från 

beslutsfattaren är en vanlig företeelse i skolan. Det tar tid för lärare att sätt sig in i beslut och 

hur detta kommer drabba dem. Besluten kan innebära flera förändringar i exempelvis 
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ekonomin som kan förändras eller handledning som kan krävas av olika slag. Detta innebär 

att en liten motivation krävs för att genomföra förändringar men att tiden inte räcker till hos 

pedagogerna. Oftast är det även svårt att ändra på besluten då de det redan är fattade från 

huvudmännen eller kommunen. Detta är ett implementeringsproblem eftersom Lundqvist 

(2008) menar att ett sådant problem oftast kan härleda till att implementeringens tre villkor 

inte fungerat som tänkt, det kan handla om missuppfattningar, brist på information och brist 

på kunskap mellan beslutsfattare och aktörer. Dock så anser vi att det i detta fall är bra att 

pedagogerna agerat kritiskt. Genom att de har ett kritiskt synsätt på beslutet kan de lättare se 

förändringen och även vända det till en positiv upplevelse. Många av våra intervjuade lärare 

hade en negativ inställning till beslutet men de kunde även i samtalen se positiva aspekter i 

det.  

 I intervjuerna vi gjort framkom det att pedagogerna känner sig besvikna över att inte fått vara 

med i frågan kring idrott i årskurs ett. Detta är en fråga som inte ingått i deras 

implementeringsarbete och därigenom inte heller behandlats av pedagogerna. De anser att 

undervisningen som ska likna idrottsundervisning lik väl kunde varit idrott. Dessa lektioner 

löses numer i vissa klasser genom att fritidspersonal undervisar något som liknar idrott men 

som kallas för ”samverkan” detta dock under skoltid. Därför anser vi att kommunen säger 

emot sig själva när de valt att välja bort idrotten i årskurs ett men istället godkänner att annan 

personal undervisar i liknande ämnen fast under ett annat namn.  

Men vad ser vi att det finns för för- och nackdelar med att välja bort idrott och hälsa i årskurs 

ett? Att eleverna inte rör på sig tillräckligt utöver den spontana leken är något som 

uppkommer i många forskningar vi läst. Exempelvis skriver Engström (2004)  utifrån sin 

forskning att dagens samhälle gör att vi allt mindre behöver röra oss i det dagliga livet och att 

barn aktiveras utan att röra på sig fysiskt när de spelar tv-spel och tittar på tv. Vi tar allt mer 

bilen dit vi ska och hissen istället för att ta trappan. Vi menar att man genom att välja bort 

idrotten stjälper eleverna och dess rörelseutveckling då det är i de tidiga åldrarna som de 

behöver mest stimulans. Stimulans kan ges genom olika typer av aktiviteter, detta kräver dock 

mer planering från lärarna vilket leder till ökad arbetsbörda. Detta kan vi utläsa genom våra 

intervjuer, att lärarna inte får tiden att ge eleverna den stimulans under lektionstid som de 

behöver. Genom att behålla idrotten i årskurs ett kan man med en utbildad idrottslärare och 

tillgång till idrottssal ge dem en stor variation av fysiska aktiviteter.  
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Vilka fördelar som finns genom att välja bort idrotten i årskurs ett är få. Kommunen gör ett 

resurs sparande genom minskad idrotts personal. En annan fördel är att elever som går i 

årskurs ett från och med nu får mer fysisk aktivitet under dess hela skolgång eftersom de 

timmar för idrott och hälsa de skulle haft i årskurs ett läggs till timplanen under högstadiet. 

Men då krävs det enligt oss tydlig information från kommun till skolor hur de ska arbeta med 

den alternativa fysiska aktiviteten på ett bra och gynnande sätt för eleverna. Då det enligt det 

tidigare forskning vi fått fram är viktigt för just barn i tidig skolålder att öva sina motoriska 

rörelser. Engström  (2004) menar i sin forskning att fysisk aktivitet är viktigt för barns 

motoriska utveckling och psykiska och sociala hälsa. Under fysisk aktivitet som exempelvis 

lekar tränar barn sin motorik samt hur de ska vara socialt gentemot sina kamrater. De 

tillfrågade lärarna belyser vikten av att låta barnen röra på sig under skoltid eftersom alla barn 

inte har förutsättningarna att ta sig till eller ifrån aktiviteter efter skolan. Lärarna menar att för 

de barnen är aktiviteterna i skolan extra viktiga. 
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8. Slutsats 

Syftet med arbetet var att kvalitativa semistrukturerade intervjuer ta reda på varför en 

medelstor kommun i södra Sverige valt att ta bort ämnet idrott och hälsa i den lokala 

timplanen. Vi ville även ta reda på hur skolorna arbetar istället då de är skyldiga att erbjuda 

elever fysisk aktivitet enligt skollagen och Lgr11. Något vi också var angelägna att veta var 

hur detta påverkar lärarnas arbetssituation och om lärarna blivit informerade om de 

grundläggande orsakerna till kommunens beslut. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till 

att Gislaveds kommun valt att inte lägga timmar för ämnet idrott och hälsa i timplanen 

eftersom de anser att elever behöver mer idrott i högstadiet då många elever får en mer 

stillasittande fritid. Vi har i intervjuerna kommit fram till att lärarna inte vet något om 

bakomliggande orsaker till kommunens beslut. Utifrån implementeringsteorin tre villkor 

”förstår” , ”kan” och ”vill”  samt vårt resultat av intervjuer tolkar vi att lärarnas inställning 

förmodligen varit mer positiv om kommunen tydligt  informerat dem om vad beslutet innebär. 

Vi tror det skulle skapa mer förståelse hos lärarna. 

Vi anser att vår utvalda kommun inte har helt fel då vi vet att elever i högstadiet rör på sig allt 

mindre under fritiden och behöver därför mer rörelse. Men en förändring i timplanen som den 

här kräver mycket information mellan kommun och skolor för att fungera och uppnå ett gott 

resultat. Utifrån vårt resultat har inte detta skett, lärarna har inte fått information och har 

därför ingen förståelse för beslutet. Lärarna kan genomföra beslutet eftersom det finns 

resurser men räcker det till, exempelvis tiden?  Blir resultatet som det var tänkt, inne håller 

den alternativa idrotten verkligen fysisk aktivitet? Vi tolkade utifrån vårt reslutat att lärarna 

har motivation ”de vill” till sin förändrade arbetssituation som för de intervjuade lärarna 

innebär mer pausaktiviteter under lektionstid. Men motivationen utgår ofta ifrån att de vill 

kompensera det bortvalda ämnet idrott och hälsa.  De intervjuade lärarna tycker alltså att 

eleverna får för lite fysisk aktivitet i årskurs ett på grund av det bort valda ämnet idrott och 

hälsa. 

Vid studiens början ansåg vi att kommunens bortval av idrott och hälsa i årskurs ett var 

felaktigt. Men när vi fick vetskap om vår utvalda kommuns syfte med beslutet att inte ha 

idrott och hälsa i årskurs ett ser vi problemet i en annan synvinkel. Enligt kommunen är syftet 

att ge elever mer fysisk aktivitet under hela dess skolgång. Eleverna får mer idrott i högstadiet 

då de menar på att stillasittandet ökar ju äldre eleverna blir och därför ser vi detta nu som en 

positiv förändring hos eleverna.  
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Förbättringsexempel på vår studie kan till exempel vara att man kunde intervjuat fler lärare 

inom kommunen och på så sätt fått ännu högre validitet. 

Ett utvecklingsförslag på studien är att jämföra flera kommuner i Sverige som valt bort idrott 

och hälsa i någon årskurs. Detta för att få ett större perspektiv på hur man kan arbeta med 

fysisk aktivitet om idrott och hälsa inte finns med i timplanen. Det finns även möjlighet få 

vetskap om kommunernas och lärarnas olika åsikter kring bortvalet.   
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Bilaga 1Intervju frågor. 

Eftersom vi valt att använda implementeringsteorin försöker vi ställa frågor 
utifrån förstå, vill, kan villkoren samt vårt syfte och problemfrågeställning. 

 

1. Hur ser du på att .............kommun har valt bort ämnet idrott och hälsa i 
årskurs 1? 

 

2. Vad har beslutsfattare angivit för anledning till varför ..............kommun 
har valt bort idrott och hälsa i årskurs 1? 

 

 

3. Är det något som ingått i implementeringen av Lgr11? 

 

 

4. Hur arbetar skolan för att ändå erbjuda elever fysiskaktivitet under 
skoltid? 

 

5. På vilket sätt har ni löst eventuella resursfrågor som, 

Pengar? personal? 

Tid? 

Kunskap? 

 

6. Känner du dig som lärare motiverad eller icke motiverad till förändringen 
som detta innebär? 
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7. Vad ställer det för krav på dig som lärare? 

 

 

8. Vad innebär det, enligt dig, för eleverna?  

 

36 



HÖGSKOLAN I HALMSTAD •  Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 


	Examensarbete 2012 ifyllbar framsida 1
	2013 SISTAAA Examens
	Baksida 2012 sv

	PROGRAM: Lekridh  240 hp 
	TITEL PÅ ARBETET: Varför inte idrott och hälsa i årskurs ett?
	Författare: Johanna Liljekvist & Hanna Samuelsson
	Ämne och omfattning: Idrott och hälsa
	Ort och datum: Halmstad, 130919
	Presentation av för fattaren: Johanna Liljekvist och Hanna Samuelsson, studerat 3,5 år på högskolan i Halmstad. Avslutade sin utbildning 2013-01-12. Arbetar nu som lärare i grundskolans tidigare år.


