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Sammanfattning 
 

Denna studie fokuserar på lärare i gymnasie- och grundskolan i årskurserna 7-9. Studiens syfte 

är att undersöka lärares åsikter om att organisera idrott och hälsa i block, teman eller områden, 

som vi valt att kalla kunskapsområden. Två frågeställningar utformades utifrån syftet och 

innefattar vilka svårigheter och möjligheter lärarna anser om användningen av 

kunskapsområden och hur ramfaktorer försvårar och underlättar användningen av 

kunskapsområden i undervisningen. För att samla in lärares åsikter har enkät använts som 

metod. Studiens resultat visar på att de flesta lärarna i studien någon gång eller ständigt 

organiserar ämnet utifrån kunskapsområden. Lärarna anser att det finns en hel del möjligheter 

både för sin egen och elevernas vinning. Undervisningen får en röd tråd och lärarna kan lättare 

se en progression i elevernas utveckling samt att eleverna får större möjligheter att nå högre 

kunskapskrav. Svårigheter och ramfaktorer som lärare nämner i studiens resultat är främst 

kopplat till lokaler, personal och tidsbrist. 

  

 

Nyckelord: Tematiskt arbete, blockundervisning och undervisning.  
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1.  Inledning 

Behovet av att utveckla ämnesdidaktiken i idrott och hälsa är stort i förhållande till 

rådande samhällsförändringar, styrdokument och de ökande kraven på lärares profession 

enligt Larsson och Meckbach. En ökad betoning på didaktik utvecklas parallellt med en 

ökad betoning på lärande.1 Larsson bedömer att undervisningsformatet inte hängt med 

förändrade samhällsvillkor och nya kursplaner. Författaren skriver även att det saknas 

särskilda riktlinjer i dagens styrdokument hur undervisningen ska planeras.2 I praktiken 

innebär detta att didaktik och undervisningsformat behöver utvecklas, men det finns inga 

särskilda ramar för hur det ska gå till eftersom styrdokumenten är decentraliserade för att 

lärare ska få arbeta med undervisning mer självständigt. Nyberg och Larson skriver att 

detta leder till att undervisningen i skolan idag till stor del är aktivitetsstyrd vilket 

författarna benämner som ett smörgåsbord av aktiviteter.3 Skolverket skriver att 

undervisningen i första hand inte ska få eleverna att bli mer fysiskt aktiva, utan ge dem 

kunskaper om hur man utvecklar sin kroppsliga förmåga där ämnets kunskapsuppdrag 

betonas i kursplanen.4 Styrdokumenten är formade efter Skollagen som framställer att 

utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

som ska främja elevers utveckling och lärande.5 Genom att fokusera på att aktivera 

eleverna är undervisningen till största del aktivitetsstyrd trots att Skollagen och 

Skolverket skriver att undervisningen främst ska behandla kunskap och utveckling. 

Nyberg och Larsson menar att det krävs en mer systematisk pedagogisk planering för att 

utveckla elevers allsidiga rörelseförmågor än vad ett smörgåsbord av aktiviteter kan 

erbjuda, vars syfte är att aktivera eleverna.6 Enligt Synonymer.se betyder aktivering att 

göra, i detta fall elever mer aktiva, att få fart på och sätta eleverna i fysiskt arbete. 

Aktivitet betyder däremot själva verksamheten med rörelser.7 Det är viktigt att skilja på 

dessa begrepp trots att begreppen inte behöver utesluta varandra. Fysiska aktiviteter ska 

genomföras i undervisningen men inte i syfte att aktivera eleverna utan i syfte att utbilda 

dem. Skolverket skriver:  
 

Det är en avgörande skillnad mellan att aktivera barn och unga i olika fysiska aktiviteter 

och att utbilda barn och unga i, om och genom fysisk aktivitet.8  

 

Larsson och Meckbach anser att det är viktigt som lärare att utveckla förmågan att förskjuta 

fokus från aktiviteten till elevers lärande, genom att skifta mellan hur aktiviteten organiseras 

och elevernas lärande.9 Eftersom undervisningen inte ska vara aktivitetsstyrd är det viktigt att 

som lärare ta ställning till hur aktiviteten planeras. Forskning visar att lärare som är engagerade 

                                                
1Håkan Larsson och Jane Meckbach. Idrottsdidaktiska utmaningar (Stockholm: Liber AB, 2012), 6, 13. 
2Håkan Larsson. Idrott och hälsa: igår, idag, i morgon (Malmö: Liber AB, 2016), 11, 17, 22, 40.  
3Gunn Nyberg och Håkan Larsson. Rörelseförmåga i idrott och hälsa (Lund: Studentlitteratur AB, 2016), 28.  
4Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. 2011, 6. 
5SFS. 2010:800. Skollag. (Stockholm: Utbildningsdepartementet). 1 kap 4 §, 2.  
6Nyberg och Larsson, 37.  
7Aktivitet och aktivering. Synonymer.se. [u.å.].   
8Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. 2011, 6.  
9Larsson och Meckbach, 13-14.  
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och använder särskilda undervisningsmetoder skapar förutsättningar för eleverna att prestera 

över genomsnittet.10 Fokus ligger vid hur lärare planerar lektionsinnehållet och vilka kunskaper 

som förmedlas enligt Larssons och Meckbachs tolkning av styrdokumenten från 2011.11  

 

Tolgfors skriver att en aktivitetsstyrd undervisning inte stämmer överens med Skolverkets 

kunskapsagenda och lärare fokuserar inte på ämnesplanens förmågor när aktiviteten styr 

undervisningsinnehållet. Detta resulterar enligt författaren i att den röda tråden mellan mål, 

innehåll och bedömning övergått till en gråskala.12 Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) 

lyfter fram pedagogiskt ledarskap, struktur och klarhet som viktiga komponenter för att skapa 

en röd tråd för elever i undervisningen.13 För att strukturera ämnet idrott och hälsa och göra 

lärandet tydligare har Skolverket i sitt kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa delat 

in ämnets centrala innehåll i kunskapsområden.14 Larsson och Meckbach skriver att en viktig 

didaktisk aspekt som lärare är att organisera ämnet i kunskapsområden eftersom vikten av 

lärandet ska stå i centrum, inte aktiveringen.15  

 

Det är mot denna presenterade bakgrund därför angeläget i studien att undersöka vad lärare har 

för tankar om att organisera undervisningen i kunskapsområden. Det är intressant för oss i vår 

kommande yrkesroll och även för lärare som vill skapa mer struktur och göra lärandet tydligare. 

Vi vill undersöka problemområdet att undervisningen idag är aktivitetsstyrd vilket säger emot 

styrdokumentens kunskapsagenda genom att undersöka lärares åsikter. Detta för att få en 

djupare förståelse kring svårigheter, möjligheter och ramfaktorer som påverkar organiseringen 

av undervisningen i kunskapsområden. Denna djupare förståelse kan lärare bli hjälpta av när 

undervisningen ska planeras och organiseras för att lämna aktivitetsfokuseringen och följa 

styrdokumentens kunskapsagenda.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares åsikter om att organisera ämnet idrott och hälsa 

på gymnasie- och grundskolan i årskurserna 7-9 i kunskapsområden. 

 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats:  

● Vilka möjligheter och svårigheter anser lärare att det finns med att organisera ämnet 

idrott och hälsa i kunskapsområden? 

● Hur anser lärare att ramfaktorer försvårar respektive underlättar organiseringen av 

undervisningen i kunskapsområden?  

  

                                                
10John A. C. Hattie, Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 2009, 

109-110. 
11Larsson och Meckbach, 14. 
12Björn Tolgfors,“Olika versioner av “bedömning för lärande” i ämnet idrott och hälsa”. IDROTT och hälsa 6, 

(2017), 17. 
13Specialpedagogiska myndigheten, Inkluderande undervisning. 2014, 49-50.   
14Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. 2011, 4, 10.  
15 Larsson och Meckbach, 13.  
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2. Bakgrund 

Nedan förklaras de centrala begrepp som har betydelse för förståelsen av studien. Därefter ges 

en översikt om kunskapsområden i Skolverkets tidigare dokument och hur kunskapsområden 

genomsyrar dagens styrdokument för att ge en övergripande bild av begreppens betydelse och 

bakgrund. Avsnittet fortsätter med en genomgång av hur ämnet har utformats, sett ut och 

utvecklats genom åren för att ge både ett historiskt och ett samhälleligt perspektiv. Därefter 

presenteras forskning om hinder i organisering och planering av undervisningen i idrott och 

hälsa. Slutligen presenteras litteratur som behandlar KASAM utifrån ett salutogent perspektiv 

kontra ett patogent perspektiv inom idrott och hälsa.  

2.1 Centrala begrepp  

När lärare eller lärarna benämns i denna studie syftar det till legitimerade ämneslärare, dvs. 

lärare på gymnasienivå och grundskolan i årskurserna 7-9 i ämnet idrott och hälsa i Sverige om 

inget annat anges.  

 

Genom hela arbetet syftar idrott och hälsa till ämnet, inte specifikt en kurs, med fokus på 

gymnasieskolan och grundskolan i årskurserna 7-9. Benämningen Gy11 används som 

förkortning för gymnasieskolans läroplan från 2011 och Lgr11 som förkortning på läroplan för 

grundskolan som rådande styrdokument.16  

 

Ett smörgåsbord av aktiviteter, en aktivitetsstyrd och aktivitetsfokuserad undervisning innebär 

att syftet är aktivering.17 En aktivitetsnorm i undervisningen har visat att innehållet inte 

behandlar kunskaper i enlighet med kunskapskraven.18 Begrepp som aktiviteter, aktivitetsstyrd, 

aktivitetsfokuserad och aktivitetsnorm betyder därför genom hela studien att få eleverna mer 

aktiva i fysiskt arbete trots att själva ordet aktivitet innebär verksamheten med rörelser. Oavsett 

benämning kommer ämnets kunskapsagenda i skymundan och det bakomliggande syftet pekar 

inte på verksamheten med rörelser som ska genomföras enligt styrdokumenten, utan snarare på 

aktivering.   

  

Att organisera undervisningen i partier eller sektioner kallas sammanfattat för 

kunskapsområden i studien. Detta för att Skolverkets kommentarmaterial och annan litteratur i 

studien använder begreppet kunskapsområden. I studien används KO som förkortning av 

kunskapsområden. Enkäten innehåller en fråga angående i vilken utsträckning lärare 

organiserar sin undervisning utifrån kunskapsområden. Detta innebär att undervisningen inte 

behöver innehålla en helårs-planering utifrån kunskapsområden utan delar av undervisningen 

kan också vara organiserade i KO.  

                                                
16Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola. 2011. Skolverket, 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 2011. 
17Nyberg och Larsson, 37.  
18Tolgfors, 14. 
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2.2 KO före och efter 2011 

Det första kommentarmaterialet som går att finna till Skolverkets styrdokument kom i 

anslutning till den nya läroplanen för grundskolan Lgr 11, innan dess fanns inget liknande 

dokument som kommentarmaterialet att finna som stöd i planering för lärare i idrott och hälsa.19 

Kommentarmaterialet till kursplanen i idrott och hälsa ger dock en bredare och djupare 

förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanen.20 

 

Skolverket skriver att ämnesplaner för gymnasieskolan i idrott och hälsa innehåller en tydlig 

progression från grundskolans kursplan och att kunskapsutvecklingen bygger vidare på vad 

eleven lärt sig i grundskolan. I kommentarerna till Gy11 tydliggörs ämnets kunskapsuppdrag 

samt elevernas möjlighet att förstå lärandet i ämnet. Skolverket presenterar även att studier 

visar att undervisningen ofta utgår från ett praktiskt utövande där reflektion och analys saknas 

utifrån elevens erfarenheter och upplevelser. I samma dokument nämns även begreppet 

kunskapsområde.21 Kunskapsområden nämns även upprepade gånger i den övergripande 

läroplanen för gymnasieskolan.22 Detta leder till att närmare presentera styrdokumenten för 

idrott och hälsa.  

2.3 Hälsofrämjande perspektiv i styrdokumenten 

Antonovsky skriver om två olika perspektiv på hälsa, det patogena och det salutogena. Det 

patogena perspektivet utgår från ett sjukdomstillstånd och det salutogena perspektivet innebär 

att fokus läggs på faktorer som främjar god hälsa. Antonovsky förklarar att det salutogena 

perspektivet hindrar människor från att gå i fällan att uteslutande ägna sig åt vad som orsakar 

ohälsa. Det salutogena perspektivet tvingar oss snarare att fråga vilka faktorer som upprätthåller 

en god hälsa. Författaren beskriver båda perspektiven som motpoler där människor kan röra sig 

eller befinna sig mer åt någon av polerna. Han menar också att ett av perspektiven inte utesluter 

det andra utan det är ett komplementärt förhållande sinsemellan dem, samtidigt som det 

salutogena perspektivet behöver tillämpas för att nå utveckling. Detta då det patogena synsättet 

har en dominans över människans tänkande som begränsar oss på många sätt och begränsar oss 

till att se problem som hinder istället för utmaningar.23 Båda perspektiven nämns i 

kommentarerna för Gy11 där spänningsreglering beskrivs ur ett salutogent perspektiv till 

skillnad från stresshantering som snarare utgår från ett sjukdomstillstånd, det vill säga ett 

patogent perspektiv.24 I Gy11 för ämnet idrott och hälsa betonas även ett hälsofrämjande 

arbetssätt i det centrala innehållet som upprepas i kunskapskraven samt även i ämnets syfte. 

Rektor har även ansvar enligt Gy11 för skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen 

ska bidra och samordnas så att de utgör en helhet för eleven.25 Målen verkar tyvärr ha svag 

                                                
19Larsson, 40. 
20Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. 2011, 4. 
21Skolverket, Ämne - Idrott och hälsa: ”Alla kommentarer”. 2011, 1-4.  
22Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola. 2011. 
23Aaron, Antonovsky. Hälsans mysterium (Stockholm: Natur och Kultur, 2005), 38-39. 
24Skolverket, Ämne - Idrott och hälsa: ”Alla kommentarer”. 2011, 5.  
25Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola. 2011, 9, 16.  
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påverkan på undervisningen då det centrala innehållet ofta uppfattas som aktiviteter, inte som 

kunskapsinnehåll menar Larsson.26 

2.4 Idrott och hälsa som kunskapsämne 

Samhällsutvecklingen i Sverige har medfört att idrottsämnets syfte i ett samhällsperspektiv är 

att minska ohälsa, motverka och förebygga välfärdssjukdomar samt att sänka 

samhällskostnaderna enligt Larsson och Meckbach. Författarna skriver att ämnet idrott och 

hälsa inte enbart handlar om nyttovärde utan lika mycket om bildningsvärde då det kan öka 

elevers koncentration, motoriska kompetens och kognitiva förmåga. Lärare behöver reflektera 

utifrån ett samhällsperspektiv när det gäller undervisningen där didaktiska modeller och teorier 

stöttar, stimulerar och ger redskap till fördjupad reflektion och förståelse menar författarna.27  

 

Quennerstedt menar att det pågått en internationell vetenskaplig debatt angående idrottsämnets 

samhällsuppdrag där debatten är delad. Den ena sidan utgår från kritik mot ett ämnesinnehåll 

som domineras av tävlingsinslag och lagbollsporter.28 Den delen av debatten är dessutom 

historiskt sett det dominerande lektionsinnehållet enligt Annerstedt.29 Undervisningen 

fokuseras då på en utökad fysisk aktivitet istället för att främja en hälsosam livsstil. På den 

andra sidan av debatten poängteras istället en utbildningsagenda inom idrott och hälsa. 

Quennerstedt framhåller även lärande, demokrati och välbefinnande i undervisningen som 

medför att hälsa betraktas som såväl en fysiologisk som en pedagogisk fråga. Författaren 

ifrågasätter om ämnet främst ska ta sig an inaktivitets- och överviktsproblematiken eller om 

idrott och hälsa ska vara ett kunskapsämne?30 För att svara på detta har författaren ställt följande 

frågor:  
 

Vilken uppgift är det ämnet kan och ska ta på sig vad gäller hälsa? Är det att motverka 

övervikt hos barn och ungdomar och på sikt hos befolkningen i stort, där kunskaper 

respektive lärande är eventuella bieffekter? Eller är det kunskapskvaliteter och lärande, 

där god kondition och förebyggande av övervikt är eventuella bieffekter?31 

 

Om hälsa diskuteras i termer av att lära sig hälsa skulle det peka på möjliga bidrag som ämnet 

kan ha i elevernas hälsoutveckling genom att berika deras liv, stärka dem som hälsosamma 

medborgare och bidra till en hållbar hälsoutveckling i samhället. Samhället bör undanröja 

förhållanden som anses som riskfyllda utifrån en patogen diskurs och medborgarna bör 

uppmuntras till kunskap i förebyggande syfte.32 Quennerstedt skriver att hälsobegreppet i 

skolan har varit dominerat av patogena tankesätt. Lärare behöver diskutera tillsammans med 

eleverna och arbeta med hälsobegreppet, detta förslagsvis utifrån en salutogen synvinkel för att 

nå ökad förståelse samt även till en positiv hälsoutveckling hos eleverna. Det patogena 

                                                
26Larsson, 40. 
27Larsson och Meckbach, 6, 17-23.  
28Mikael Quennerstedt, ”Hälsa eller inte hälsa- är det frågan?”, Utbildning och demokrati vol. 16,(2007): 37-

38.  
29Claes Annerstedt, “Physical education in Scandinavia with a focus on Sweden: a Comparative Perspective”. 

Physical Education and Sport Pedagogy 13 (2008): 311. 
30Quennerstedt, 37-38, 44, 49.  
31Quennerstedt, 51.  
32Quennerstedt, 43, 51.  
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tankesättet i skolorna har historiskt sett lett till att hälsoarbetet tappat fokus på personen och de 

individuella eleverna. Även det förebyggande hälsoarbetet i skolorna har dominerats av ett 

patogent perspektiv. Undervisningsinnehållet domineras av att undervisningen ska ge fysisk 

träning vars handlingar enbart främjar hög aktivitet hos eleverna. Ett salutogent angreppssätt 

kan däremot främja elevernas kunskaper och bidra till en djupare förståelse i ämnet påstår 

författaren.33 Eftersom ämnet är ett kunskapsämne ställs andra krav på undervisningsupplägg 

än det gjorts tidigare och Larsson bedömer att undervisningsformatet inte hängt med förändrade 

samhällsvillkor och nya kursplaner.34 Larsson och Meckbach nämner även ett historiskt 

perspektiv och menar att inga större förändringar kan ske i idrottsämnet förrän lärare som 

utbildade sig på 60- och 70-talet lämnat yrkeslivet.35 Samtidigt skriver Larsson och Karlefors 

att tidigare svenska studier tyder på att lärare i idrott och hälsa är mottagliga för förändring.36 

Kirk nämner också att idrottsämnet ständigt ändras och idrottslärarna likaså samt att lärarna 

kan vara en aktiv del i förändringen trots att den går emot lärarnas egna traditioner och 

intressen.37 

 

Annerstedt var relativt ensam att skriva om idrottsdidaktik under 1990-talet och visade att 

förändrade lärarutbildningar krävdes.38 Det har innan 1990-talet inte funnits didaktiska 

undervisningsmaterial till idrottslärarutbildningar menar Larsson och Meckbach. Författarna 

skriver att Annerstedts avhandling fick stor uppmärksamhet av verksamma lärarutbildare och 

idrottslärare efter att den publicerats eftersom studien upplevdes antyda att ämnet var i kris.39 

Vad som idag ska behandlas i undervisningen anges i det centrala innehållet som i sin tur är 

indelat i kunskapsområden för att strukturera ämnet och göra just lärandet tydligare skriver 

Skolverket i sitt kommentarmaterial.40 Enligt Tolgfors studie tror elever att ämnet går ut på att 

delta aktivt och kämpa vilket leder till en aktivitetsnorm som inte överensstämmer med 

Skolverkets kunskapsagenda. Det visar på att lärare fokuserar på den fysiska 

aktivitetsdiskursen snarare än ämnesplanens förmågor. Detta resulterar enligt författaren att 

den röda tråden mellan mål, innehåll och bedömning övergått till en gråskala. För att förebygga 

detta föreslår Tolgfors att lärare kan arbeta med formativ bedömning som utvecklar 

undervisningen att bli meningsfull där en nackdel är att arbetssättet är tidskrävande och 

lärarrollen förändras till en administrativ tjänst i större utsträckning.41  

2.5 Planering av undervisning 

Undervisningsinnehållet i idrott och hälsa är enligt Annerstedt karakteriserat av en bredd av 

aktiviteter, men författaren menar att undervisningsinnehållet i praktiken domineras av 

                                                
33Quennerstedt, 38, 39, 41-44, 47. 
34Larsson, 11, 17, 22.  
35Larsson och Meckbach, 31. 
36Håkan Larsson och Inger Karlefors, “Physical education cultures in Sweden fitness sport dancing… 

learning?”. Sport Education and Society 20, (2015): 585.   
37David Kirk, Physical Education Futures (New York: Routledge, 2011), 65. 
38Claes Annerstedt. ”Idrottslärarna och idrottsämnet: utveckling, mål, kompetens: ett didaktiskt perspektiv.” 

Göteborg: Göteborg universitet, Pedagogiska institutionen, 1991, 18, 254.  
39Larsson och Meckbach, 6, 28.   
40Skolverket.se. Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa, 2011, 4, 10.  
41Tolgfors, 17. 
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bollsporter tillsammans med gymnastik, styrketräning och orientering. Det är en tydlig klyfta 

mellan vad som står i styrdokumenten och vad som försiggår under praktiska lektioner då sport 

är dominerande och hälsoaspekten inte blir lika tydlig enligt författaren. Annerstedt nämner 

även att trots att statistiken visar att bollsporter och aktiviteter är dominerande i 

undervisningsinnehållet skiljer det sig mycket mellan lärare.42 Larsson et al. skriver också att 

det är stora skillnader i hur lärare organiserar sin undervisning. Samma studie visar att lärare 

som uttryckte svårigheter om bland annat dokumentation var de lärare som organiserade 

undervisningen utifrån en aktivitetsinriktning.43  

 

Ett problem är att lärare fokuserar mer på aktiviteten än lärandet och Quennerstedt skriver att 

ämnets lärandeaspekt ibland till och med saknas. Detta leder till en av de viktigaste frågorna 

att hantera inom ämnet då kärnan är just lärande.44 Larsson resonerar liknande, att lärare i 

dagsläget ägnar relativt lite uppmärksamhet åt elevers lärande.45   

 

Fokus måste istället riktas mot meningen med aktiviteten och rörelsen enligt Larsson och 

Meckbach. När undervisningen organiseras i kunskapsområden planeras de utifrån att få ökad 

kunskap inom området. Detta kan uppnås genom reflektion där eleverna ska tro på att det 

eleverna kan är betydelsefullt vilket ger eleverna en meningsfullhet i undervisningen som är 

motorn för lärandet. Författarna återkopplar detta till Antonovskys teori KASAM där nycklarna 

är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det är viktigt att som lärare fundera över hur 

man organiserar undervisningen för att den ska bli begriplig, hanterbar och meningsfull för 

eleverna. Författarna ger konkreta förslag på kunskapsområden där meningsfullheten ökar 

vilket är motivationskomponenten i undervisningen.46  

                                                
42Annerstedt, 2008, 8-9.  
43Håkan, Larsson et al. Hur är det i praktiken?: Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa (Stockholm: 

Författarna, 2016), 75. 
44Quennerstedt, 11. 
45Larsson, 42.  
46Larsson och Meckbach, 48, 104, 115, 118, 190.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras två olika teorier som valts som utgångspunkt i arbetet med att tolka 

och analysera insamlad data utifrån syfte och frågeställningar. De teoretiska utgångspunkterna 

kommer sedan i bruk i studiens analysdel och återkopplas delvis i diskussionen. 

3.1 KASAM 

Det salutogena perspektivet är en teoretisk bakgrund och infallsvinkel i att organisera 

undervisningen efter kunskapsområden. En fördel med Antonovskys teori för studien är att 

litteraturen i arbetet tillämpar teorin på tidigare läroplaner och kursplaner. Dagens 

styrdokument behandlar salutogenes och även forskning om idrottens praktiska inslag i studien. 

Att använda sig av kunskapsområden i planeringen av undervisningen genomsyrar dessutom 

ett salutogent tankesätt och lämpar sig därför väl i studien där kunskapsområden och känsla av 

sammanhang (KASAM) är beroende av varandra för att skapa mening i undervisningen.  

 

Antonovsky menar att alla människor utsätts för psykiska, fysiska och sociala påfrestningar 

som påverkar hälsan någon gång under livet. Vissa påfrestningar är kraftiga, långvariga och 

ofta upprepade och har visat sig kunna göra människor sjuka. En del blir sjuka av dessa 

påfrestningar samtidigt som andra som utsätts för liknande eller större påfrestningar förblir 

friska. Antonovsky menar att det inte räcker med att undvika påfrestningar för att uppnå god 

hälsa. Därför har han tillämpat ett motsatt perspektiv till medicinska och samhällsvetenskapliga 

perspektiv om varför människor blir sjuka. Antonovsky fokuserar istället på vilka faktorer som 

spelar roll i att människor, trots svåra påfrestningar, förblir friska. Denna teori kallas det 

salutogena perspektivet som Antonovsky skriver handlar om vilka faktorer som bidrar till 

hälsofrämjande arbete istället för vilka faktorer som orsakar ohälsa, även kallat det patogena 

synsättet. Det patogena synsättet begränsar enligt författaren människor på många sätt och det 

patogena synsättet är det vanligaste bland människor.47  

 

Antonovsky myntade till den salutogena teorin begreppet KASAM, som kärnan i svaret på den 

salutogena frågan. KASAM består av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär i vilken utsträckning människor upplever påverkande 

faktorer som greppbara, strukturerade och tydliga. Hanterbarhet syftar till graden människor 

upplever att det finns kontrollerbara resurser till sitt förfogande för att möta påfrestningar i 

livet. Begreppets motivationskomponent meningsfullhet innebär vikten av att vara delaktig i 

processer som skapar ens öde och dagliga erfarenheter. Det handlar även enligt Antonovsky 

om att känna att livet har en känslomässig innebörd, vilket leder till att människor slutar se 

problem och börjar se utmaningar istället. Författaren skriver att KASAM minskar 

sannolikheten för att spänning omvandlas till stress, vilket förbättrar människors 

hälsotillstånd.48  

 

                                                
47Antonovsky, 9, 38-39. 
48Antonovsky, 40, 43-46, 202.  
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Vi har tagit till oss några kritiska reflektioner över samhällets okritiska bruk av Antonovskys 

teori. Tishelman kritiserar Antonovskys salutogena tankesätt och menar att det är omöjligt att 

alltid tillämpa teorin då verkligheten inte är svart eller vit. Ytterligare en kritisk punkt i teorin 

är att KASAM inkluderar alla världens kulturer och människor enligt Antonovsky, men teorin 

är enbart prövad i Europa vilket Tishelman ifrågasätter. Detta eftersom Antonovskys teori 

omöjligt kan väva in hela världens population i alla sammanhang.49 Eftersom teorin är testad i 

Europa kan vi tillämpa den på denna svenska studie medan vi samtidigt behöver vara medvetna 

om att Antonovskys trovärdighet till viss del går att ifrågasätta utifrån hans hypoteser och denna 

kritik. Trots att Tishelman skriver att det är omöjligt att alltid tillämpa teorin anser vi att det 

salutogena perspektivet och KASAM är lämpligt att använda i denna studie. Detta eftersom 

arbetet handlar om ämnet idrott och hälsa vars begrepp inte ses som skilda från varandra.50 På 

grund av detta har vi även valt att tillämpa teorin i studien trots att Antonovsky inte nämner 

begreppet idrott eftersom idrott och hälsa är sammanflätat och påverkar inte det salutogena 

synsättet i större utsträckning.  

3.2 Ramfaktorteori 

Läraren är ansvarig för undervisningen men det finns ramfaktorer som inte läraren kan påverka. 

Lindström och Pennlert definierar olika ramfaktorer. Dessa benämns som tid som syftar till 

planering och genomförande av undervisning och även personal som behöver vara välutbildad 

och engagerad. Gruppstorlek som påverkar relationer samt delaktighet och lokaler där 

arbetsmiljön har betydelse för elevers hälsa samt i vilken utsträckning och hur lärare använder 

lokalerna. Ekonomiska resurser som direkt påverkar undervisningen utifrån möjligheter att 

anställa personal samt köpa utrustning och läromedel. Författarna skriver även om ramfaktor 

betygssystem som påverkar elevers motivation och visar måluppfyllelse. Betygen påverkar 

även lärarens didaktiska val, val av innehåll och metoder i undervisningen samt elevernas syn 

på sitt lärande. Lindström och Pennlert menar att samtliga ramfaktorer påverkar lärares arbete 

och elevers lärande i olika utsträckningar.51 Detta innebär även att samtliga ramfaktorer kan 

påverka organiseringen av undervisningen i KO där olika ramfaktorer försvårar respektive 

underlättar organiseringen på olika sätt.  

 

Linde skriver att ramfaktorteori är en tradition i läroplansforskning där relationerna mellan 

resultat, undervisningsförlopp och ramfaktorer studeras. Forskning visar att det kan bero på 

andra faktorer där yttre ramar också kan begränsa undervisningen och lärarens 

handlingsutrymme.52 Teorin myntades av Lundgren för att användas som ett tankeverktyg för 

utbildningsplanering. Ramfaktorteorin kan användas för datainsamling och databearbetning för 

                                                
49Carol Tishelman, Några kritiska reflektioner över vårt okritiska bruk av KASAM (Uppsala: Ord & Form AB, 

1998), 80-85.  
50Skolverket, Ämne - Idrott och hälsa: ”Alla kommentarer.” 2011, 1.  
51Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert. Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5 uppl. 

(Umeå: Fundo, 2012), 45-49.  
52Göran Linde. Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori. 3 uppl.(Lund: Studentlitteratur AB, 2012) 17-

18. 
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att få en ökad uppfattning om utbildningars möjligheter och begränsningar.53 Eftersom vi 

genomfört en datainsamling och databearbetning av lärares åsikter om just ramfaktorer ser vi 

fördelar med att tillämpa just denna teori eftersom studiens andra frågeställning utgår från 

samma begrepp. Att ramfaktorteorin även är en uppfattning om utbildningars möjligheter och 

begränsningar har gjort att den kunnat tillämpas i studien då det varit en forskningsfråga för att 

uppnå studiens syfte. En nackdel med ramfaktorteorin enligt Broady är att teorin i sin början 

användes som ett verktyg för att hantera precisa problem gällande samband mellan vissa av 

undervisningens förlopp och resultat. Så småningom kom teorin att utvecklas till att användas 

i ett allt bredare perspektiv men återgick på senare tid till att användas som den var avsedd för, 

att hantera precisa problem. Detta kritiserar Broady som menar att denna precisering inte 

innefattar olika perspektiv som samhällsklass- och könsperspektiv.54 Eftersom vår studie inte 

utgår från ett genusperspektiv eller utifrån ett samhällsklassperspektiv påverkas inte studien i 

lika stor utsträckning av kritiken.  

 

Lundgren skriver att skolsystemen har formats för att möta olika statliga behov likväl som 

enskilda klasser eller individers behov samt att skolan måste formas för likvärdighet. 

Undervisningsprocessen formas av ramarna som möjliggör samt omöjliggör olika 

undervisningsprocesser, de är inte orsaker till ett bestämt utfall. Därför bygger teorin på att 

ramar ger utrymme för en process där dessa ramar behöver anpassas för att göra processen 

möjlig. Tillämpningen av ramfaktorteorin ligger i en form av målstyrning av utbildningen där 

resultatanalys och utvärdering är viktiga komponenter. Enligt Lundgren är det främst i 

utvärderingstänkandet som ramfaktorteorin kommit att bli ett tankeverktyg.55  

  

                                                
53Ulf P. Lundgren, ”Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering”. Pedagogisk forskning i Sverige, 1 

(1999), 31-32.  
54Donald Broady, ”Det svenska hos ramfaktorteorin”. Pedagogisk forskning i Sverige 1, (1999):115-116.  
55Lundgren, 31-33, 36.  



 

 

 

 

11 
 

4. Metod 

I metodavsnittet ges en utförlig beskrivning hur studien har genomförts. Kapitlet är uppdelat i 

metodval, urval och avgränsning, genomförande, analysmetod, forskningsetiska principer, 

validitet och reliabilitet.  

4.1 Metodval 

Vi har utfört en studie med enkät som datainsamlingsmetod för att undersöka lärares åsikter 

utifrån studiens frågeställningar. Enligt Backman är enkäter av sin natur en kvantitativ metod 

som oftast kännetecknas genom siffror och procent, men kan likaså vara kvalitativ.56 Genom 

kvalitativa enkäter kan människor förstås och mönster hittas i respondenternas tankar skriver 

Hultåker och Trost.57 Detta stämmer överens med vår studie då vi vill titta närmare på lärares 

åsikter om KO och kan därför sammankopplas med respondenternas tankar som Hultåker och 

Trost skriver.  

 

Med denna studie vill vi undersöka lärares åsikter genom en kvalitativ enkät. Vi hade kunnat 

använda oss av både intervjuer och enkäter. Enkäter liknar i många skeden personliga intervjuer 

men den största skillnaden är att i enkäter finns inte författaren med när personen besvarar 

enkäten.58 Enligt Backman behöver inte kvalitativ och kvantitativ metod innebära åtskillnader 

och att en kvalitativ ansats inte är synonymt med en kvalitativ metod.59 Samtidigt skriver 

Rienecker och Stray Jørgensen att problemformuleringen kan bestämma vilken metod som ska 

användas i uppsatsen.60 

 

I denna studie valdes enkäter för att uppnå en större geografisk spridning av respondenterna. 

Bryman styrker detta, men nämner även enkäternas låga avgifter som en fördel.61 På grund av 

dessa fördelar användes enkät som metod, men även på grund av tidsbristen i studien. Hagevi 

och Viscovi anser att enkäter räknas som den bästa metoden när det gäller ekonomi och 

snabbhet.62 Lärarna i dagens samhälle har inte ens tid att vara lärare skriver Lärarförbundet.63 

Bryman skriver att det är viktigt att undersökningens metod är anpassad efter respondenternas 

vardagliga behov.64 Med utgångspunkt i detta har vi därför valt att använda oss av enkäter 

istället för intervjuer då enkäten kan besvaras av lärarna när tid finns och behöver inte ske på 

bestämda klockslag. I tillämpningen av enkät kan lärarna fundera längre på svaren till 

enkätfrågorna menar Ejlertsson.65 På grund av det kan lärarna i undersökningen besvara några 

frågor i enkäten, lägga ifrån sig den och fortsätta senare.  

                                                
56Jarl Backman, Rapporter och Uppsatser (Stockholm: Studentlitteratur AB, 2016), 35.  
57Oscar Hultåker och Jan Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur AB, 2016), 22-23. 
58Hultåker och Trost, 9. 
59Backman, 35. 
60Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen, Att skriva en bra uppsats (Stockholm: Liber AB, 2012), 230. 
61Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber AB, 2002), 146.   
62Magnus Hagevi och Dino Viscovi, Enkäter- att formulera frågor och svar (Lund: Studentlitteratur AB, 2016), 

176. 
63Lärarförbundet, Tidsbrist sänker resultaten, 2013.  
64Bryman, 147. 
65Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken (Lund: Studentlitteratur AB, 2014), 11. 
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Det finns flera olika sätt att använda sig av enkäter, bland annat postenkät, gruppenkät och 

webbenkät.66 I denna undersökning användes webbenkäter då enkätformen har många fördelar 

som till exempel att den är snabb och miljövänlig.67 Det interna bortfallet är oftast ett vanligt 

problem med enkät.68 Genom enkätprogrammet Google Formulär kontrollerades respondenten 

att de besvarat alla frågor i enkäten, som därigenom leder till att det interna bortfallet blir ett 

mindre problem i studien. I denna enkät är det högst nödvändigt att lärarna har tillgång till 

dator, surfplatta eller smartphone.69 Ett problem som är unikt för webbenkäter är de tekniska 

aspekterna som Hagevi och Viscovi menar är olika datorer, webbläsare och mjukvaror samt 

olika förutsättningar på sina datorer. Individers kunskap om datorer kan också variera menar 

författarna.70 Dessa problem minskade vi i studien genom att genomföra en pilotstudie för att 

kontrollera att de tekniska aspekterna fungerade som planerat. Eftersom studien undersökte 

lärares uppfattningar minskades problem gällande de tekniska aspekterna eftersom att de flesta 

lärare i dag får datorer av skolorna som håller relativt normal standard. Trost och Hultåker 

menar att för att minimera de tekniska problemen ska webbenkäten vara utformad på ett så 

enkelt sätt som möjligt.71 Därför har vi strävat efter att skapa en så enkel enkät som möjligt 

genom att till exempel skriva så korta enkätfrågor som möjligt. Trost och Hultåker menar att 

en annan fördel med att använda sig av webbenkäter var att respondenterna fick olika 

följdfrågor beroende på deras svar i tidigare fråga. 72 Detta blir en fördel då det tar kortare tid 

för respondenterna att besvara enkäten eftersom att enkäten endast behöver svara på 

enkätfrågorna som är riktade mot dem.  

 

Ett kritiskt moment med användningen av webbenkäter är att författarna aldrig kan vara hundra 

procent säkra på att det är rätt respondenter som besvarat enkäten.73 Då vi i enkäten använt 

termer unika för skolmiljö har risken att andra svarat på enkäten minimerats. Vi har skickat 

enkäten till mejladresser vi funnit på olika skolors hemsidor vilket ökar försäkran att endast 

lärare besvarat enkäten. Vi har även vänt oss till grupper på sociala medier där största delen av 

medlemmarna uppger sig vara lärare i idrott och hälsa vilket var de respondenter vi önskat till 

studien. I en enkät kan respondenten inte ställa frågor till författaren.74 Vi har försökt att 

minimera oklarheterna så gott som möjligt genom att försöka utforma en så tydlig enkät som 

möjligt, men även genomförandet av pilotstudien och att vi vidarebefordrade våra mejladresser 

vid utskick av enkäten ifall informanterna hade funderingar. 

 

                                                
66Ejlertsson, 8-11. 
67Hagevi och Viscovi, 179. 
68Ejlertsson, 12. 
69Hultåker och Trost, 135-136. 
70Hagevi och Viscovi, 177-178. 
71Hultåker och Trost, 142. 
72Hultåker och Trost, 140.  
73Bryman, 148. 
74Ejlertsson, 12. 
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4.1.1 Enkät 

En enkät kan utformas på många olika sätt, öppna frågor och stängda svarsalternativ är två 

varianter menar Hagevi och Viscovi.75 Bryman skriver att respondenterna kan svara mer fritt 

genom öppna frågor, till exempel använda sina egna ord och ovanliga eller oförutsedda åsikter 

kan komma fram. Öppna frågor är enligt Bryman även bra att använda på nya 

forskningsområden.76 Hagevi och Viscovi menar att problemet med stängda frågor är att i 

förväg lista upp bra svarsalternativ.77 Eftersom vi inte fann mycket tidigare forskning på lärares 

åsikter om KO använde vi övervägande öppna frågor i enkäten. Genom att ha korta och öppna 

frågor minskar vi risken att påverka respondenternas svar. Vi valde att göra en kort enkät, på 

grund av att långa enkäter med många öppna frågor resulterar i ökat bortfall.78  

 

Vi valde att använda oss av webbenkät som tidigare redovisats. Enkäten innefattar totalt 13 

frågor men eftersom lärarna inte besvarar samtliga avsnitt svarar de totalt på nio frågor (se 

bilaga 2). Av dessa nio är fyra öppna frågor och fem är stängda med fasta svarsalternativ. 

Enkäten delades upp i fyra avsnitt där fråga ett till fyra var allmänna frågor angående lärarens 

arbete. Utifrån hur de svarade på fråga fyra hänvisades respondenterna vidare till antingen 

avsnitt två eller tre. Enkätens fjärde avsnitt innefattar en allmän fråga om övriga kommentarer 

kring att organisera ämnet i KO. Det första avsnittet innefattar en fråga kring vilken skolnivå 

lärarna arbetar, med svarsalternativen ”Gymnasieskola” eller ”Grundskola”. Arbetar inte 

lärarna på någon av dessa svarsalternativ hade de möjlighet att även välja ”Övrigt”.  Enkätens 

andra fråga innefattar om lärarna är legitimerade med ”Ja” och ”Nej” som svarsalternativ. Den 

tredje frågan behandlar när lärarna avslutade sin lärarutbildning med ”Innan läroplanen 94”, 

”Mellan läroplanen 94 och 11” och ”Efter läroplanen 11” som givna svarsalternativ. Under 

denna fråga gavs även svarsalternativen ”Jag är inte legitimerad” samt ”Övrigt”. Fjärde 

avsnittets sista fråga innefattar om och i så fall i vilken utsträckning lärarna använder sig av 

KO i sin undervisning. ”Nej”, ”Ja, en gång”, ”Ja, jag planerar delar av kursens undervisning 

tematiskt” samt ”Ja, jag planerar hela kursens undervisning tematiskt” som svarsalternativ.  

 

Det andra avsnittet (fråga 5a-8a) och det tredje avsnittet (fråga 5b-8b) innefattar båda vilka 

möjligheter och svårigheter lärare anser finns med att organisera undervisningen i KO, samt i 

vilken utsträckning och på vilket sätt ramfaktorer påverkar organiseringen. Skillnaden mellan 

avsnitt två och tre är att avsnitt två behandlar lärare som svarat att de använt sig av KO i 

undervisningen medan avsnitt tre behandlar lärare som inte använt sig av KO. I avsnitt två och 

tre består frågorna 7a och 7b av stängda svarsalternativ med sex teman: ”Tid”, ”Personal”, 

”Gruppstorlek”, ”Tillgängliga lokaler”, ”Ekonomiska resurser” och ”Betyg”. Dessa graderas i 

en femgradig skala: ”Inget”, ”Lite”, ”Ganska mycket” och ”Mycket” samt ett svarsalternativ 

”Vet ej”. Resterande frågor i enkäten är av öppen karaktär som innefattar att läraren får 

möjlighet att svara fritt (se bilaga 2).  

                                                
75Hagevi och Viscovi, 82. 
76Bryman, 147.  
77Hagevi och Viscovi, 86. 
78Bryman, 146-148 och Ejlertsson, 12. 
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4.2 Urval och avgränsning 

I denna studie har vi undersökt lärares åsikter om organiseringen av ämnet. Populationen i 

studien har varit lärare som undervisar i idrott och hälsa i den svenska skolan på gymnasienivå 

och grundskolan i årskurserna 7-9. Urvalet som använts i denna studie har varit ett 

slumpmässigt urval som kallas stratifierat urval, men även ett tillgänglighetsurval. Studiens 

urval innebär att populationen delas in i grupper som kallas strata, dessutom ska grupperna 

täcka hela populationen. De olika grupperna som vi valde var när lärarna utbildade sig, kopplat 

till när de olika läroplanerna kom, innan -94, mellan -94 och -11 samt efter -11. När data var 

insamlad utfördes ett urval inom varje strata.79 Urvalet var lika stort (29) inom varje strata och 

urvalet inom varje strata genomfördes med lottning. Tillgänglighetsurval har förekommit i 

studien då lärarna som ville svarade på enkäten och ingen tvingades att svara. Enkäten 

skickades via personliga mejl och Facebook. De data som samlats genom enkäterna kan ha 

varit mer positiv i denna studie eftersom det är en frivillig enkät. Frivilliga enkäter besvaras 

enligt Hagevi och Viscovi oftast av de som är mer positivt inställda till ämnet vilket genererar 

en icke representativ bild av hela populationens syn på situationen.80 Detta innebär precis som 

Hultåker och Trost skriver att enkäten läggs ut på flera olika ställen och sedan besvarar de 

personerna som vill enkäten.81 Valet av urval gjordes för att vi i studien eftersträvat en 

undersökning av lärares åsikter och därigenom behövdes många svar och en geografisk 

spridning. Genom att använda webbenkäter är det lätt att få många svar och få en geografisk 

spridning på data.82 Vi uppnådde en geografisk spridning genom att e-postadresserna till lärarna 

samlades ihop via skolornas hemsidor, från Kiruna i norr till Malmö i söder.  

 

De avgränsningar som användes var att vi endast undersökt gymnasielärares och 

högstadielärares åsikter, men även endast deras åsikter kring ämnet idrott och hälsa. Vi valde 

att inrikta oss på grundskola åk 7-9 samt gymnasienivå eftersom kommentarmaterialet till idrott 

och hälsa som nämner KO inriktar sig på dessa nivåer. Vi valde även att inrikta oss på dessa 

skolnivåer eftersom vi utbildar oss till ämneslärare och i vår kommande yrkesroll är det stor 

sannolikhet att vi kommer arbeta i både grundskolan och på gymnasieskolan.  

 

Totalt svarade 172 lärare på enkäten, 29 lärare innan -94, 88 lärare mellan -94 och -11 samt 34 

lärare efter -11. 21 lärare som svarade på enkäten innefattade inte rätt målgrupp för studien och 

uteslöts därför. När urvalet genomförts återstod 87 svar, totalt 29 svar i varje strata. Av dessa 

arbetade 52 lärare på gymnasiet och 35 på grundskolan i årskurserna 7-9. Alla lärare som 

medverkade i studien är legitimerade lärare i idrott och hälsa. Totalt har 81 av dessa lärare 

organiserat sin undervisning i KO en eller flera gånger och sex lärare har aldrig använt sig av 

det. 

                                                
79Hultåker och Trost, 47. 
80Hagevi och Viscovi, 164. 
81Hultåker och Trost, 31. 
82Ejlertsson, 11. Hultåker och Trost, 136. 
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4.3 Genomförande 

Enkäten utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar med stöd från Lindström och 

Pennlert. Enkätens utformning har därför delvis utformats utifrån ramfaktorteorin som 

utgångspunkt. Studiens valda teori ramfaktorteori har därför varit involverad i enkätens 

utformning. Enkäter kräver mycket förarbete för att besvara det tänkta syftet.83 Enkäten 

organiserades även efter frågeställningarna, för att underlätta tydligheten för respondenterna 

och för att kunna säkra att enkäten svarar mot studiens syfte. Hagevi och Viscovi anser att en 

enkät aldrig kan formuleras felfri.84 Eftersom enkäter aldrig blir felfria så utfördes en pilotstudie 

för att minimera felen. Denna förstudie genomfördes på fyra personer för att kontrollera 

enkätens frågeformuleringar, upplägg och för att kritiskt granska enkätens helhet. Pilotstudien 

utfördes även för att kontrollera att de tekniska aspekterna fungerade som planerat som till 

exempel att rätt länk skickades samt att enkäten gick att öppna och besvara. Vi valde att skicka 

ut pilotstudien till idrottslärare som vi känner för att få ärliga svar om enkätens utformning. När 

korrigeringarna av enkätens utformning utförts var enkäten redo för att skickas ut till 

respondenterna. Vi skickade ut enkäten via mejl till 204 lärare runt om i Sverige, men vi 

publicerade även enkäten på de två Facebookgrupperna Bedömning idrott och hälsa (gy) och 

Idrottslärarna där majoriteten av medlemmarna är lärare i idrott och hälsa. Det fanns ett 

följebrev i mejlen och i Facebookgrupperna där vi motiverade varför lärarna borde besvara 

enkäten och att enkäten var frivillig och anonym (se bilaga 1). När enkäten funnits tillgänglig 

i en vecka skickades en påminnelse ut. Bryman och Ejlertsson anser att påminnelser ökar 

svarsfrekvensen.85 Därför skickade vi ut påminnelser till lärarna och detta resulterade i att vi 

fick in fler svar. Hagevi och Viscovi skriver att respondenter kan vara sjuka eller bortresta och 

föreslår därför att påminnelser skickas ut.86 Vi skickade ut en första påminnelse efter en vecka 

och en andra påminnelse efter tio dagar innan vi stängde enkäten efter två veckor. Därefter 

påbörjades analysen av enkätsvaren.  

4.4 Analysmetod 

Fenomenografi används vid pedagogiska ansatser enligt Alexandersson som även påstår att det 

är svårt att ge en tydlig bild av analysmetoden.87 Dahlgren och Johansson skriver att 

fenomenografi är en analysmetod som fokuserar på människors uppfattningar av fenomen i 

världen, där skillnaden mellan människors olika uppfattningar är det intressanta.88 Vi valde att 

använda oss av fenomenografi eftersom vi ville undersöka lärares olika uppfattningar av att 

använda sig av KO vilket även stämmer överens med Alexanderssons påstående att tillämpa 

metoden vid pedagogiska ansatser. 

 

                                                
83Hagevi och Viscovi, 79. 
84Hagevi och Viscovi, 168. 
85Bryman, 149. Ejlertsson, 15. 
86Hagevi och Viscovi, 178. 
87Mikael Alexandersson, Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus (Lund: Studentlitteratur AB, 2013), 

113, 115 och 122. 
88Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson, Handbok i kvalitativ analys, (Stockholm: Liber AB, 2015), 162. 



 

 

 

 

16 
 

I uppsatsen eftersträvades inte generalisering av lärarnas åsikter, utan beskrivandet av olika 

kvalitativa uppfattningar av området. Fenomenografi fokuserar på skillnader och likheter hos 

respondenternas olika åsikter och den grundläggande uppfattningen är hermeneutisk genom att 

det är meningsinnehållet som är styrande i analysen av data menar Uljens.89 Detta lämpar sig 

väl i vår studie eftersom vi undersökt lärares olika åsikter. Därför användes analysmetoden i 

sammanställningen av studiens resultat för att kategorisera insamlad data.90 

 

Dahlgren och Johansson beskriver detaljerat hur den fenomenografiska analysmodellen ska 

användas.91 Vi har i denna studie följt de sju steg som författarna illustrerat, i 

sammanställningen av studiens resultat. Dessa sju steg är att bekanta sig med materialet, 

kondensation, jämförelse, gruppering, artikulera kategorier, namnge kategorierna samt 

kontrastiv fas (se tabell 1). Nedan följer en tabell som beskriver vad de sju stegen innehåller, 

men även namnen på de olika stegen: 

 

Tabell 1: Illustration av den fenomenografiska analysmodellen. 

Steg Namn Beskrivning 

1 Att bekanta sig 

med materialet 

Författaren blir bekant med data genom att läsa empirin flera gånger.  

2 Kondensation Författaren väljer ut det som urskiljer sig från data, men även andra 

betydelsefulla uttalanden från respondenterna. 

3 Jämförelse Skillnader och likheter mellan empirin söks.  

4 Gruppering Dessa skillnader och likheter grupperas.  

5 Artikulera 

kategorier 

Författaren söker kärnan i den olika likheterna. 

6 Namnge 

Kategorierna 

Här grupperas de olika likheterna och blir även tilldelad namn.  

7 Kontrastiv fas Författaren undersöker ifall likheterna kan innefattas i flera olika 

grupper av likheter.  

 

De kategoriseringar som skapades tillhörande möjligheter i att använda KO i undervisningen 

var progression, bedömning, röd tråd, tydlighet, kunskap och förståelse. Vi utgick från olika 

kriterier som svaren behövde uppfylla för att placeras i de bestämda kategorierna. För att ingå 

i kategorin progression behövde svaren innefatta att eleverna kunde öva och utvecklas under 

kunskapsområdets gång samt de svar som benämnde själva begreppet progression ingick också 

i denna kategori. Gällande bedömning behövde svaren behandla begreppen bedömning, 

examination eller syfta till styrdokument. Svaren behövde innefatta röd tråd, begreppet 

KASAM, tydlighet eller kombination av teori och praktik för att innefattas i kategorin röd tråd. 

                                                
89Michael Uljens, Fenomenografi-forskning om uppfattningar (Lund: Studentlitteratur, 1989), 59-60. 
90Simen Andersen Øyen & Birger Solheim, Akademiskt skrivande: en skrivhandledning (Malmö: Gleerups, 

2015), 72. 
91Dahlgren och Johansson, 167-171. 
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När det gäller kunskaper och förståelse som kategori har svaren ordnats efter ord som innefattar 

förståelse eller kunskaper. De kategoriseringar som skapades tillhörande svårigheter var tid, 

lokal, material, omotiverade elever och kolleger. För att svaren skulle ordnas under kategorin 

tid skulle de syfta på tidsbrist, avsatt tid, tidsbrist för samplanering och samarbete, inte hinna, 

tid till förfogande gällande lektionstid, planeringstid eller timplan. Gällande lokaler behövde 

svaren behandla lokaler så som sal, idrottshall, friidrottsarenor, simhall, gym eller liknande. 

Innefattade svaren redskap, hjälpmedel och material kategoriserades dem i material. Kategorin 

omotiverade elever innefattar bland annat begrepp som frånvaro, besvär, ogilla samt 

omotiverade elever. För att svaren skulle ordnas under kategorin kolleger skulle de syfta på 

personal eller lärare. Kategoriseringarna utifrån studiens frågeställning kring ramfaktorer 

skapades i huvudsak utifrån ramfaktorer från Lindström och Pennlert. En kategorisering 

tillskrevs i och med sammanställningen av studiens resultat och benämndes som personliga 

faktorer. För att svaren skulle innefattas i denna kategori behövde de innehålla attityder, 

inställningar och prioriteringar.  

4.5 Forskningsetiska principer 

För att utföra god forskning bör forskningskraven följas och därför har Vetenskapsrådet etiska 

regler som bör följas. Nedan följer en beskrivning av studiens hänsynstagande till 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.92 

 

Total anonymitet är något som utlovades till respondenterna. Anonymitet innebär att det inte 

går att koppla ihop enkätsvar med en specifik individ. Detta är något som vi i vår undersökning 

inte behövde anpassa oss till eftersom vi inte samlade in personuppgifter av respondenterna. 

Det vi anpassade oss till angående anonymiteten var att skicka enkäten till varje lärare enskilt 

för att andra lärare inte skulle se vilka som fanns med i enkäten. Vetenskapsrådet skriver också 

om konfidentialitet som innebär att forskaren ska skydda informanternas integritet, vilket vi 

gjorde genom att inte samla in respondenternas personuppgifter. Vi har även valt att redogöra 

för hur nyttjande- och samtyckeskravet anpassats i studien. Samtycke har vi fått av 

respondenterna genom att de besvarat enkäten, därigenom uppnåddes samtyckesprincipen. Vi 

har även informerat lärarna om att insamlad data endast kommer att användas för att uppnå 

studiens syfte. Detta gjordes för att uppnå så god forskningsetik som möjligt i studien.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

Dessa två begrepp är centrala för uppsatsskrivandet. Bryman skriver att de är viktiga begrepp 

som visar på kvaliteten av undersökningen.93 Reliabilitet betyder en beskrivning av uppsatsen 

eller studiens stabilitet, som innebär ifall studien går att lita på. Validitet finns för att säkerställa 

att studien som utförs mäter det den avser att mäta menar Wikström.94 Hultåker och Trost 

skriver även att reliabilitet-problemet är viktigt att uppmärksamma vid enkät som metod.95  

                                                
92Vetenskapsrådet, God forskningssed (2017), 13-14, 40-41.  
93Bryman, 257. 
94Christina Wikström, Konsten att göra bra prov (Stockholm: Natur och kultur, 2013), 38. 
95Hultåker och Trost, 62. 
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I enkätens frågor användes ungefär samma beskrivande ord som i studiens syfte och 

frågeställningar. Detta för att säkerställa/öka undersökningens validitet. Begreppet handlar som 

vi skrev tidigare om att mäta rätt saker. Genom att använda ungefär samma ord som använts i 

syfte och frågeställningar ökar validiteten, eftersom att enkäten på så vis borde besvara syftet 

och frågeställningarna.  

 

Reliabiliteten blir lägre eftersom att lärares åsikter kan ändras över tid. Det som lärarna anser 

idag kan i framtiden förändras. Vi anser att detta inte är ett problem eftersom åsikter och 

uppfattningar hos människor ofta förändras eller utvecklas och att åsikter i så fall aldrig skulle 

kunna undersökas. Wikström skriver att studier med hög reliabilitet visar samma resultat vid 

upprepade mätningar, men definitionen innefattar också i vilken grad de slumpmässiga felen 

påverkar, till exempel yttre omständigheter.96 Ramfaktorerna i studiens andra frågeställning 

kan också förändras och därför påverka svaren. Exempelvis att ramfaktorer som tidigare 

påverkat organiseringen av undervisningen negativt kan komma att möjliggöra KO istället. 

Lokaler, personal och ekonomi är föränderligt över tid vilket kan påverka reliabiliteten i 

studien. Detta är något som vi tagit hänsyn till i valet av metod. Om bortfallet i en studie är 

stort kommer validiteten och reliabiliteten på studien att bli låg oavsett menar Eljertsson.97 Vi 

valde därför webbenkät för att minska bortfallet eftersom metoden är mer tidseffektiv för 

respondenterna tillskillnad från postenkät. Vi har även använt vardagliga ord i enkätfrågorna 

och beskrivningarna för att minimera risken att respondenterna missuppfattar frågor, vilket kan 

leda till interna bortfall. Hultåker och Trost skriver att krångliga ord och negationer medför att 

reliabiliteten blir lägre.98   

                                                
96Wikström, 39-40. 
97Ejlertsson, 108. 
98Hultåker och Trost, 63. 
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 5. Resultat 

Detta avsnitt är strukturerat utifrån studiens frågeställningar för att underlätta förståelsen av 

studiens resultat. De första två underrubrikerna innefattar studiens första frågeställning och den 

tredje underrubriken i avsnittet presenterar studiens andra frågeställning. En fjärde underrubrik 

är tillagd och innefattar personliga faktorer. Som tidigare nämnts i metoden finns det tre strata 

och dessa är grupperade utifrån när lärarna i idrott och hälsa utbildade sig. Innan läroplan 94, 

mellan läroplan -94 och -11 eller efter läroplan -11. Två av lärarna som ser möjligheter med 

användandet av KO har själva aldrig använd sig av organiseringen.  

5.1 Möjligheter med KO 

Utifrån respondenternas svar kring enkätens öppna fråga om vilka möjligheter de anser finns 

med KO har kategorier utformats utifrån den fenomenografiska analysmodellen. Sammantaget 

för kategorierna i studiens resultat är att de ofta går ihop med varandra. Efter att ha sökt 

skillnader och likheter i lärarnas svar angående möjligheter, grupperat dessa och funnit kärnan 

i dessa likheter tilldelades dem namn: ”Röd tråd” 31 svar, ”Progression” 23 svar, ”Bedömning” 

19 svar samt ”Kunskap och förståelse” nio svar. Detta sammanställs i tabell 2.  

 

Tabell 2: Vilka möjligheter lärare anser att det finns med att organisera ämnet idrott och hälsa 

i kunskapsområden.  
*Notera: En del av lärarna behandlar flera av kategorierna i sina svar medan andra behandlar ingen kategori. Därför blir 

summeringen av respondenternas svar inte 87 utan 82.  
 

Kategorier Antal* 

Röd tråd 31 

Progression 23 

Bedömning 19 

Kunskap och förståelse 9 

   
 

Den kategori som innehåller flest svar är röd tråd där 31 av 87 lärare skrivit svar som ingår i 

denna kategorisering. Att undervisningen innefattar en röd tråd innebär att den följer ett 

sammanhang som i detta fall skrivs som möjligheter med att organisera undervisningen i KO. 

Åtta respondenter nämner ordagrant att KO ger en tydligare röd tråd och fem respondenter 

nämner begreppet KASAM som en möjlighet med organiseringen. En av lärarna skriver: 
 

Eleverna får en känsla av sammanhang och man kan använda sig av olika aktiviteter för 

att uppnå sina mål. Eleverna får då se att samma aktivitet kan användas för olika ändamål. 

Jag kan använda mig av basket som aktivitet under konditionsmomentet för att se hur 

pulsen varierar under spel tex. Jag kan också använda mig av basket som aktivitet under 

momentet bollspel för att jobba med teknik, spelförståelse mm.  

 



 

 

 

 

20 
 

Åtta lärare menar att kopplingen till kunskapskraven blir tydligare. En möjlighet som sex lärare 

ser är att det blir lättare att kombinera teori och praktik i undervisningen. I studien finns det 

också en lärare som anser att möjligheten till att dela på dessa två finns. En annan respondent 

menar att KO: ...frigör också utrymme för att verkligen få med de teoretiska delarna av 

kursplanen. Lärares uppdrag är att genomföra de praktiska momenten av undervisningen 

medan de teoretiska delarna bör behandlas i andra ämnen svarar en annan lärare. Läraren i 

idrott och hälsa kan därefter komplettera med teoretiska inslag ifall de andra ämnena missat 

något vilket samma lärare ser som en möjlighet med användandet av KO. Sju respondenter 

nämner ordagrant att KO gör undervisningen tydligare. Fyra andra lärare menar att det blir 

tydligare för eleverna vad de ska göra och varför och en lärare anser att det är lättare att beskriva 

för eleven vad de missat om de till exempel varit sjuka eller frånvarande.  

 

Den kategori som innehåller näst flest svar är progression där 23 av 87 lärare skrivit svar som 

ingår i denna kategorisering. Att undervisningen innefattar en progression innebär att lärarna 

kan se och arbeta för elevernas utveckling. Samtliga 23 lärare anser att progressionen blir 

tydligare genom organiseringen i KO. Elva av dessa anser att KO ger lärare chansen att se 

progression och att eleverna får chansen att öva och utvecklas i högre utsträckning. En lärare 

skriver: eleven ges möjlighet att öva och på så sätt utveckla sina förmågor optimalt och jag 

hinner återkoppla och ge feedback under blockets gång.   

 

Kategorin bedömning innehåller 19 av 87 svar där bedömningen kan vara både formativ och 

summativ men även inkluderar styrdokumentens innehåll. Åtta respondenter skriver att KO gör 

det lättare att arbeta utifrån styrdokumenten och fem andra respondenter skriver att det blir 

enklare att arbeta mot olika syften och mål vid olika tillfällen. Lärarna ser utöver detta 

varierande möjligheter kring bedömning. En lärare skriver att KO gör att det blir mer påtagligt 

för eleverna vad som krävs av dem för att uppnå målen med kursen. En annan lärare skriver att 

eleverna blir mer medvetna om hur de bedöms. Det blir lättare för eleverna att se skillnad på 

träning och examination anser en annan respondent medan en lärare skriver att den formativa 

bedömningen underlättas. Det är en lärare som anser att KO är: det enda sättet, enligt mig, att 

kunna genomföra formativ bedömning och en annan anser att läraren får ökad möjlighet att 

fokusera på och examinera flera olika kunskapskrav samtidigt.  

 

Kategorin kunskap och förståelse innehåller nio av 87 svar. Kunskap och förståelse innebär ett 

lärande i undervisningen. Sex lärare anser att eleverna får en större förståelse genom att 

använda kunskapsområden och tre andra lärare bedömer även att det finns möjligheter att 

förståelsen blir fördjupad genom KO. En lärare anser att kunskapsområden eller block kan leda 

till ökad motivation eftersom kunskapen blir långsiktig av större förståelse. Det finns en lärare 

som menar att ämnet blir ett kunskapsämne genom att använda sig av KO och en annan lärare 

skriver: man kan gå djupare in på något som man vill veta mer om. De blir något annat än 

bara en happening.  
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5.2 Svårigheter med KO 

Utifrån respondenternas svar kring enkätens öppna fråga om vilka svårigheter de anser finns 

med KO har kategorier utformats utifrån den fenomenografiska analysmodellen. Sammantaget 

för kategorierna i studiens resultat är att de ofta går ihop med varandra. Efter att ha sökt 

skillnader och likheter i lärarnas svar angående svårigheter, grupperat dessa och funnit kärnan 

i dessa likheter tilldelades dem namn: ”Tid” 26 svar, ”Lokal” 20 svar, ”Omotiverade elever” 

13 svar, ”Kolleger” sex svar samt ”Material” sex svar. Detta sammanställs i tabell 3.  

 

Tabell 3: Vilka svårigheter lärare anser att det finns med att organisera ämnet idrott och hälsa 

i kunskapsområden.  
*Notera: En del av lärarna behandlar flera av kategorierna i sina svar medan andra behandlar ingen kategori. Därför blir 

summeringen av respondenternas svar inte 87 utan 71.  
 

Kategorier Antal* 

Tid 26 

Lokal 20 

Omotiverade elever 13 

Kolleger 6 

Material 6 

   

Den kategori som innehåller flest svar är tid där 26 av 87 lärare skrivit svar som ingår i denna 

kategorisering. Att organiseringen av undervisningen begränsas av tid innebär tidsbrist och tid 

till förfogande gällande exempelvis lektionstid, planeringstid eller timplan. Sju lärare anser att 

det inte finns tid avsatt för att kunna planera undervisningen i KO och sju lärare anser att det 

inte finns någon tid för att samplanera med sina kolleger. De inkomna svaren kring tid 

innehåller spridda åsikter. Två lärare ser problem när det försvinner planerade lektioner och de 

därigenom inte hinner med det som är tänkt. En lärare skriver: tid, det är mycket som man vill 

hinna med under läsårets inte alltför många lektioner. Fyra lärare skriver att det är lättare om 

idrott och hälsa har fler än ett pass på schemat varje vecka. En annan lärare skriver: Samt dålig 

schema läggning exempelvis när de inte lägger lektioner parallellt så att man kan nyttja 

varandras kunskaper och samarbeta mer. En annan lärare skriver att tidsbristen blir 

problematisk eftersom att lärare vill ägna extra tid till moment som eleverna har svårt för, men 

att detta skapar tidsbrist inför kommande moment.  

 

Den kategori som innehåller näst flest svar är lokal där 20 av 87 lärare skriver svar som ingår i 

denna kategorisering. Denna kategori innebär att olika lokaler där undervisningen idrott och 

hälsa genomförs försvårar organiseringen av undervisningen i KO på olika sätt. En lärare 

skriver att lokaler är upptagna som en svårighet med organiseringen och två andra lärare skriver 

att det är många lärare på samma skola som ska dela på samma lokaler. Sju lärare skriver att 

vissa lokaler inte passar alla aktiviteter. Sex lärare har inte använt sig av KO och en av dessa 



 

 

 

 

22 
 

anser att det finns stora svårigheter med att få tillgång till rätt och bra sal för det tänkta området, 

detta påverkar så mycket att läraren inte använder sig av KO.  

 

13 av 87 svar ingår i kategorin omotiverade elever vilket innebär elever med sviktande 

inställning till idrott och hälsa. Majoriteten av dessa, varav elva lärare skriver att det kan bli 

antingen svårt eller besvärligt att jobba ikapp ett område om en elev missat större delar. Fem 

lärare ser problem med elever som inte gillar området som arbetas med. Till exempel skriver 

en lärare: elever som inte gillar ett visst tema och väljer mycket frånvaro riskerar att få F som 

kursbetyg. En lärare beskriver också svårigheten att aktivera och motivera elever som inte gillar 

området.  

 

Kolleger är en kategori som sex av 87 lärare nämner i sina svar. Kategoriseringen innebär 

personal på skolan, i och utanför ämnet, vilka påverkar lärares organisering av undervisningen 

i KO. En lärare anser att det krävs en stor vilja från resterande personal för att kunna organisera 

undervisningen i KO och när detta inte finns övergår det till en svårighet. En lärare skriver att 

det finns delade meningar kring att organisera ämnet i KO och en annan att andra idrottslärare 

inte är villiga att samarbeta för att organiseringen ska kunna genomföras. En annan svårighet 

som nämns av tre lärare är att andra kollegor inte gillar förändring varav en av dessa skriver att 

traditioner på skolan också sätter stopp för organiseringen. En lärare skriver även: vissa hårt 

ingjutna förutfattade meningar om ämnets innehåll och syfte och en annan att vissa kolleger 

har ett: traditionellt tänkande är andra svårigheter som lärarna ser. Till sist skriver en lärare 

som inte använt sig av KO att det är viktigt att få med sig sina kolleger.  

 

Kategorin material innehåller sex av 87 svar. Material innebär olika redskap och hjälpmedel 

som används i undervisningen för idrott och hälsa. Fyra lärare skriver att materialet främst blir 

en svårighet i organiseringen av undervisningen i KO eftersom flera lärare behöver använda 

samma material samtidigt. En lärare skriver att material är en förutsättning för KO och en annan 

att material påverkar begränsningen av val av moment och innehåll i kursen.  

5.3 Ramfaktorers påverkan 

Sammantaget för ramfaktorerna i studiens resultat är att de ofta går ihop med varandra. 

Exempelvis att tidsbrist påverkar andra ramfaktorer som till exempel betyg och personal 

samtidigt som lokaler också kan påverka betyg på olika sätt. Utifrån respondenternas svar på 

vilket sätt ramfaktorer försvårar respektive underlättar organiseringen av undervisningen i KO 

har de ramfaktorer lärarna nämnt i sina svar sammanställts i tabell 4. Ramfaktorerna som 

efterfrågats och sammanställts är: ”tid” där 33 lärare anser att tid försvårar och tre lärare anser 

att tid underlättar organiseringen. 22 lärare anser att ”personal” försvårar organiseringen och 

fyra att de underlättar.  19 lärare anser att ”lokaler” försvårar och tre att de underlättar. 16 lärare 

anser att ”ekonomiska resurser” påverkar negativt och ingen lärare ser denna ramfaktor som 

underlättande av organiseringen. Gällande ”gruppstorlek” anser nio lärare att den försvårar 

organiseringen och fyra att gruppstorleken underlättar och angående ramfaktor ”betyg” anser 

ingen av lärarna att de försvårar organiseringen medan 16 lärare anser att de underlättar.  
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Tabell 4: Respondenternas åsikter i antal om vilka ramfaktorer som försvårar respektive 

underlättar organiseringen av undervisningen i KO.   
*Notera: En del av lärarna behandlar flera av ramfaktorerna i sina svar medan andra behandlar ingen ramfaktor. Därför blir 

summeringen av respondenternas svar inte 87 utan 131. 
 

Ramfaktorer Försvårar Underlättar Totalt* 

Tid 33 3 36 

Personal 23 4 27 

Lokaler 19 3 22 

Ekonomiska resurser 16 0 17 

Gruppstorlek 9 4 13 

Betyg 0 16 16 

5.3.1 Tid 

Totalt 36 lärare av 87 anser att ramfaktor tid påverkar organiseringen av undervisningen i KO. 

Av dessa tycker 33 lärare att tid försvårar organiseringen. Tidsbristen påverkar många andra 

ramfaktorer negativt enligt respondenterna där svaren är spridda. En respondent menar att 

ramfaktor gruppstorlek påverkar ramfaktor tid, att gruppstorleken leder till att tiden inte räcker 

till att stötta och individualisera. Respondenten sammanfogar även ramfaktor ekonomi med 

ramfaktor material: 

Många klasser måste samsas om samma lokaler vid stora skolor, Tiden för att hela kursen 

ska hinnas med spelar också in. Stora grupper innebär att man har mindre tid/elev vilket 

innebär att man ej kan stötta på samma vis och individualisera. Bra ekonomi bidrar 

naturligtvis till bättre material och att ev få prova på sporter som kostar pengar. 

 

24 av respondenterna är överens om att antingen för korta, för få lektioner eller för kort timplan 

leder till tidsbrist att organisera och genomföra undervisningen i KO. En lärare skriver att 

arbetsgivare vill kräma ur så mycket som möjligt av lärarna vilket leder till att läraren behöver 

planera dag för dag samt att målet för dagen är att: få upp näsan över vattenytan på grund av 

tidsbrist i planeringstid. En annan lärares åsikt är att: det tar tid att planera upp större block 

eller områden. Detta görs under sommarlovet. Problemet blir att man fortsätter med samma 

planering på nästkommande årskull eftersom det inte finns tillräcklig tid att utvärdera och 

planera om. En lärare upplever att tid till undervisning i idrott och hälsa inte prioriteras av 

skolans ledning.  

 

Tre lärare i studien anser att tid underlättar organiseringen av undervisningen i KO. En av dessa 

lärare menar att tiden på skolan räcker till att varje block innehåller tillräckligt mycket tid som 

resulterar i att eleverna hinner utvecklas, lära sig och utföra samtliga planerade moment. 
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5.3.2 Personal 

Totalt 27 lärare av 87 anser att ramfaktor personal påverkar organiseringen av undervisningen 

i KO. Av dessa tycker 23 lärare att personal försvårar organiseringen. En aspekt som elva av 

lärarna anser försvårar organiseringen i KO är deras kollegors brist på motivation. En 

respondent skriver: Kollegorna är fast i sina gamla sätt att arbeta och är inte riktigt villiga att 

gå mot blockundervisning. En lärare skriver att vissa grupper inte tycker det är roligt med ett 

arbetsområde åt gången vilket medför att läraren enbart planerar delar av undervisningen i KO. 

Åtta av lärarna anser att samplanering med kolleger försvårar organiseringen i KO. 

 

Fyra lärare i studien anser att personal underlättar organiseringen av undervisningen i KO. En 

av dessa lärare skriver att den har ett extremt bra samarbete med kolleger och arbetar 

ämnesöverskridande i teman med gott slutresultat. Samma lärare skriver att fantasi och 

engagemang hos kollegorna är ett krav för att lyckas organisera undervisningen i KO.  

5.3.3 Lokaler 

Totalt 22 lärare av 87 anser att ramfaktor lokaler påverkar organiseringen av undervisningen i 

KO. Av dessa tycker 19 lärare att lokaler försvårar organiseringen. 14 av dessa anser att lärarna 

har olika salar tilldelade sina undervisningsgrupper från vecka till vecka vilket försvårar 

organiseringen i KO. Två av dessa lärare skriver att kunskapsområden därför blir omöjligt att 

genomföra. En annan lärare skriver att detta medför svårigheter att få ett sammanhang på 

lektionerna när lärare kastas mellan olika salar. Ett annat exempel är en lärare som skriver att 

lokalerna förvårar organiseringen av ett dansmoment som inte kan genomföras varannan 

lektion i ett styrkegym. Det framkom i de inkomna svaren att tre lärare tycker att det är ett 

problem att många undervisningsgrupper samsas om samma lokaler samtidigt. En lärare 

föreslår att detta går att lösa ifall samtliga lärare är villiga till samplanering i god tid så att de 

tillsammans kan utgå från lokaltillgång passande till respektive KO. En ytterligare svårighet 

som framkom i svaren är tillgången till klassrum och teorisalar som två lärare nämner. En av 

dessa lärare förklarar vidare att teknisk utrustning för teoretiska inslag saknas i idrottshallarna. 

 

Tre lärare i studien anser att lokaler underlättar organiseringen av undervisningen i KO. En 

lärare menar att skolans elever har goda kunskaper i idrott och hälsa överlag samt därmed ett 

bra meritvärde på grund av att arbeta tematiskt som möjliggörs av goda lokaltillgångar. På det 

sättet optimerar vi möjligheterna för våra elever att få så breda kunskaper som vi kan erbjuda.  

5.3.4 Ekonomiska resurser  

17 av 87 lärare anser att ramfaktor ekonomiska resurser påverkar organiseringen av 

undervisningen i KO. Av dessa tycker 16 lärare att ekonomiska resurser försvårar 

organiseringen. En av lärarna menar att ekonomiska resurser begränsar val av moment och 

innehåll i kursen. En lärare skriver att denna ramfaktor påverkar kvaliteten på undervisningen, 

exempelvis med olika redskap men även med teknisk utrustning. Ämnet nedprioriteras i många 

fall av skolledning då ekonomiska resurser ofta styrs till andra delar vilket gör att vissa moment 

kan vara svåra att genomföra skriver en annan lärare. En respondent av dessa 17 skriver att 
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ekonomiska resurser inte försvårar organiseringen av undervisningen i KO. Detta för att skolan 

inte har en god ekonomi men eftersom lokaltillgångar och material är goda kan läraren 

genomföra planerad undervisning väl utifrån de resurser som finns.  

5.3.5 Gruppstorlek  

13 lärare av 87 anser att ramfaktor gruppstorlek påverkar organiseringen av undervisningen i 

KO. Nio av dessa 13 anser att gruppstorleken kan försvåra organiseringen. Elva lärare anser att 

både för stora och för små grupper påverkar organiseringen negativt. Hur stora grupper man 

kobbar med kan också påverka möjligheten att ha vissa moment skriver en lärare. En annan 

lärare skriver att en för stor grupp kan leda till otrygghet och lektionen handlar då istället om 

tävling istället för inlärning och utveckling som är målet med KO. En lärare menar att vissa 

grupper är för stora samt för spretiga kunskaps- och intressemässigt vilket förvårar 

organiseringen i KO. Två lärare tycker att en för liten grupp kan försvåra utövandet av vissa 

lagidrotter. En annan lärare skriver att om grupperna är för stora kan det resultera i för lite tid 

för varje elev att vara aktiv.  

 

Fyra lärare av dessa 13 anser att gruppstorleken istället kan underlätta organiseringen av 

undervisningen i KO. En lärare skriver att: Gruppstorleken påverkar ganska mycket genom att 

har man en liten grupp kan det vara lättare att rodda ihop ett tema.  

5.3.6 Betyg 

16 lärare av 87 anser att ramfaktor betyg påverkar organiseringen av undervisningen i KO. 

Ingen av dessa lärare anser att betyg försvårade organiseringen utan samtliga 16 anser att betyg 

kan underlätta organiseringen. Kontentan av undervisningen i idrott och hälsa ska resultera i 

ett slutbetyg i kursen. Därför påverkas organiseringen av undervisningen i KO utifrån betyg. 

14 av dessa lärare anser att elevernas betyg förbättras genom att organisera undervisningen i 

KO. En av dessa lärare skriver att: ökad möjlighet för eleverna att förstå och nå kunskapskraven 

genom denna organisation av undervisningen är också av stor betydelse. En lärare menar att 

blockundervisning medför tydligare mål med undervisningen som resulterar i en fokusering på 

innehåll och påverkar direkt elevernas måluppfyllelse positivt då idrott och hälsa inte ska bestå 

av enskilda idrottsaktiviteter. En lärare i studien skriver att helheten som KO medför leder till 

att elevernas förmågor och framsteg lättare kan analyseras, vilket i sin tur påverkar elevernas 

uppfyllelse av kunskapskrav positivt. Två lärare kopplar organiseringen av undervisningen i 

KO till ökad känsla av sammanhang som leder till ökad måluppfyllelse. En annan lärare skriver 

att blockläsning är klart bättre än att erbjuda eleverna ett smörgåsbord av aktiviteter varje vecka 

då det leder till svårigheter för eleverna att se syfte och progression. Ett annat exempel är en 

lärare som skriver att elever: som har svårt med organisering och behöver ha det mer uppstyrt 

får detta genom teman och därefter kanske även deras betyg blir bättre eftersom att de får ett 

sammanhang och tycker att idrotten är bättre planerad.  
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5.4 Personliga faktorer 

Utifrån respondenternas svar kring enkätens öppna fråga om hur ramfaktorer försvårar 

respektive underlättar organiseringen av undervisningen i KO har en kategori utformats utifrån 

den fenomenografiska analysmodellen. Detta eftersom kategorin inte innefattade de 

förutbestämda ramfaktorerna men vi fann andra likheter som grupperades, där kärnan i dessa 

likheter är ”personliga faktorer”. Av denna anledning har vi även valt att inte placera denna 

kategorisering i tabell 4 som endast behandlar förutbestämda ramfaktorer som kategorier. 

Lärarnas personliga attityder, inställningar och prioriteringar påverkade ramfaktorernas 

inflytande på organiseringen av undervisningen i KO där 14 svar innefattade människors 

personliga faktorer som försvårade organiseringen. En lärare känner att den inte kan organisera 

undervisningen i KO på grund av svårigheterna som ramfaktorerna innebär. En lärare känner 

inte heller ork att planera undervisningen i KO trots att den anser att det är bäst för eleverna. 

En annan lärare skriver att det tar tid att jobba med vissa områden, organisatoriskt, vilket gör 

att läraren inte alltid orkar göra på det sättet som känns bäst för eleverna. Övrig personal ställer 

sällan upp med tid från sina ämnen vilket försvårar organiseringen av undervisningen i KO 

skriver en annan lärare. En lärare menar på att det är svårt att uppta vissa lokaler allt för länge 

då andra kollegor behöver tas hänsyn till. En annan lärare skriver att rektorerna och kollegerna 

är rädda för att elever inte kommer nå alla krav i styrdokumenten ifall undervisningen planeras 

tematiskt. 
 

Ibland hade jag velat kunna placera eleverna i grupprum t ex för arbete med teoretiska 

moment men vi har inte den möjligheten på skolan. Jag har heller inte en projektor i salen 

(än, men det är på gång) vilket göra tycker blir svårare. Det finns inga bänkar så att skriva 

mycket är inte aktuellt då det är jobbigt att sitta på golvet och använda bänkar som bord. 

 

En lärare skriver att ramfaktorer endast påverkar innehållet i undervisningen men väldigt lite 

själva organiseringen. Samma lärare skriver i sitt svar att det är svårt att göra block där 

undervisningen är inriktad mot flera centrala innehåll samtidigt. 

 

Tio lärare i studien menar att liknande begränsningar inte försvårar organiseringen av 

undervisningen i KO. Det är fantastisk bra! Speciellt om man är ny i yrket, skriver en 

respondent.  
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6. Analys  

I följande avsnitt presenteras en analys över studiens resultat från enkätsvaren där resultatet 

analyseras med koppling till de två teoretiska utgångspunkterna känsla av sammanhang 

(KASAM) och ramfaktorteori. KASAM består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet.99 Dessa tillämpas i analysen av möjligheter och svårigheter i organisering 

av undervisning i KO. Ramfaktorteorin tillämpas i analysen om ramfaktorernas påverkan. 

Denna del är uppdelad utifrån respektive frågeställning och avslutas med en jämförande analys 

kring urvalsstrata. 

6.1 Möjligheter och svårigheter utifrån KASAM 

Lärare nämner progression i studiens resultat som en möjlighet med KO vilket går att 

sammankoppla med komponenten meningsfullhet i den teoretiska utgångspunkten KASAM.  

Detta eftersom Antonovsky skriver att meningsfullhet uppnås genom att vara delaktig i de 

processer som skapar ens öde.100 Elevernas möjligheter till progression under ett 

kunskapsområde kan ge eleverna ökade chanser att vidareutveckla sina förmågor vilket kan 

leda till högre kunskapskrav. Progressionen kan leda till att eleverna är mer delaktiga i 

undervisningsprocessen och meningsfullheten ökar. Antonovsky skriver att om 

meningsfullheten ökar kan det i sin tur leda till att människor slutar se problem och istället ser 

utmaningar. Känner eleverna att de misslyckas i början av ett KO kan dessa motgångar ändras 

till utmaningar eftersom de är medvetna om att de arbetar en tid med samma uppgifter. Det går 

att återkoppla till Antonovskys teori om meningsfullhet i KASAM.101 

 

En annan komponent i KASAM är hanterbarhet som syftar till graden individen upplever att 

det finns kontrollerbara resurser till sitt förfogande för att möta påfrestningar.102 Studiens 

resultat visar att lärarna ser möjligheter kring feedback i användandet av KO. Denna feedback 

kan stärka elever till att möta motgångar men också öka tron på sig själva inför eventuella 

motgångar. Om eleverna känner ett stöd från läraren inför eller under motgångar kan eleverna 

uppleva situationen mer hanterbar där läraren kan ses som en resurs. Genom feedback kan 

läraren även stärka elevernas tro på sig själv som därigenom kan leda till att eleverna upplever 

påfrestningarna mer hanterbara. Läraren kan även ge konstruktiv feedback som hjälper eleven 

att utveckla fysiska färdigheter för att eftersträva ett specifikt mål, vilket kan ge eleverna en 

känsla av hanterbarhet. Exempelvis kan läraren ge tips på vad eleven kan tänka på för att sedan 

kunna utföra en viss aktivitet. Lärarnas svar angående feedback går därför hand i hand med 

Antonovskys teori hanterbarhet.  

 

Att organisera undervisningen i KO ökar enligt studiens resultat tydligheten för vad som 

förväntas av eleverna i undervisningen. Detta kan öka elevernas KASAM då Antonovskys teori 

kring begriplighet innebär i vilken utsträckning individen upplever påverkande faktorer som 

                                                
99Antonovsky, 43.   
100Antonovsky, 45-46.  
101Antonovsky, 40, 43-46, 202.   
102Antonovsky, 45.  
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gripbara, strukturerade och tydliga.103 Eftersom studiens resultat visar att tydligheten som 

skapas genom KO påverkar elevernas medvetenhet om skillnaderna mellan övning och 

bedömning ökar därmed även begripligheten kring dessa begrepp. Studien visar att kopplingen 

till styrdokumenten också blir tydligare genom KO. Elever som har svårigheter i idrott och 

hälsa får ökade möjligheter att utvecklas och nå högre mål genom att först öva och 

vidareutveckla sina rörelsekvalitéer och kroppsliga förmåga under lektionstid innan bedömning 

som sker i senare skede. Detta skulle kunna medföra att elever känner att komponenten 

hanterbarhet i KASAM ökar eftersom lärare ger elever resurser att lyckas. Tydligheten ökar på 

grund av att KO möjliggör vad eleverna ska göra och varför enligt lärarna.   

 

I studiens resultat nämner lärare att KO ger undervisningen en tydligare röd tråd och att 

KASAM ökar.  En av orsakerna till detta är att eleverna får möjlighet att använda olika 

aktiviteter för att uppnå samma mål men även samma aktivitet för olika mål. Detta bör enligt 

Antonovskys teori kunna medföra att begripligheten ökar då det kan bli mer greppbart för 

eleverna att få samma kunskap och förståelse genom olika aktiviteter och synvinklar.104 Enligt 

lärarna i studien får eleverna inte enbart mer förståelse utan förståelsen verkar också fördjupas 

genom KO. Lärarna i studien svarar samtidigt att detta kan öka elevernas motivation. 

Motivationskomponenten i KASAM är meningsfullhet som enligt Antonovsky innebär att 

individen känner att livet har en känslomässig innebörd.105 Meningsfullheten stämmer överens 

med studiens redovisade resultat angående förståelse och motivation som ökar genom att 

organisera undervisningen i KO. Lärarnas syn på hur KO påverkar meningsfullheten hos 

eleverna skiljer sig åt. Att elever inte gillar vissa områden kan påverka meningsfullheten av 

undervisningen negativt. Detta kan leda till att elever aktivt väljer att inte vara delaktiga i vissa 

processer som påverkar elevernas betyg och förmågor. Den undervisande läraren kan också 

vara negativt inställd till att arbeta i KO enligt studiens resultat vilket innebär att det finns risk 

att meningsfullheten hos eleverna blir sämre då engagemanget hos läraren skulle kunna ha 

inverkan på eleverna.  

6.2 Faktorer som försvårar och underlättar utifrån ramfaktorteori 

Svaren i studiens resultat påvisar att elevernas betyg, kunskaper och förmågor till största del 

begränsas av ramfaktorer enligt lärarnas åsikter. Detta stämmer överens med ramfaktorteorin 

där relationerna mellan resultat, undervisningsförlopp och ramfaktorer studeras. Dessa yttre 

ramar kan begränsa undervisningen och lärarnas handlingsutrymme.106 Resultatet i studien 

visar även på detta. Enligt resultatet anser lärare att ramfaktorer många gånger till och med 

omöjliggör organisering av undervisning i KO. Studien visar dock att många av lärarna 

uppfattar att flera av ramfaktorerna begränsar organiseringen av undervisningen i KO. Detta 

stämmer överens med Lindström och Pennlert som menar att samtliga ramfaktorer påverkar 

lärares arbete och elevers lärande i olika utsträckningar. Resultatet visar med hänseende till 

detta att ramfaktorerna inte enbart påverkar lärares arbete utan även begränsat det.  

                                                
103Antonovsky, 44.  
104Antonovsky, 44.  
105Antonovsky, 45-46.   
106Lundgren, 31-33, 36.  
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Ramfaktorer behöver dock inte enbart uppfattas som begränsande utan kan även möjliggöra 

olika undervisningsprocesser enligt Lundgren.107 Detta stämmer överens med studiens resultat 

som visar att lärare ser möjligheter med ramfaktorer som påverkar organiseringen av 

undervisningens i KO positivt. Exempelvis de lärare i studien som har goda lokaltillgångar 

vilket optimerar möjligheterna att arbeta tematiskt. Angående lokaltillgångar visar studiens 

resultat att många lärare hindras från att organisera undervisningen i KO. De lärare i studien 

som uppfattar ramfaktorer som en orsak som försvårar organisering av undervisning i KO kan 

grunda sig i uppfattningar, inte ramfaktorer som bidragande orsak, för att ramarna inte är 

orsaker till ett bestämt utfall.108 Det kan bero på skolans traditioner, lärares arbetsbelastning 

och tid till förfogande som framställs i studiens resultat utifrån lärares åsikter kring svårigheter 

med att organisera undervisningen i KO. En del lärare verkar enligt studien dock anpassa sig 

efter dessa begränsningar vilket stämmer väl överens med teorin. Detta eftersom Lundgren 

anser att ramfaktorteorin är ett tankeverktyg i utvärderingsarbetet för att studera relationerna 

mellan resultat och yttre ramar. Det kan dock innebära att utvecklingsprocessen hämmas av 

lärarnas inställning till ramfaktorers påverkan. De lärare som däremot anser att samma eller 

liknande begränsningar inte är ett hinder för organiseringen av undervisningen i KO 

överensstämmer med Lundgrens teori. Ramfaktorerna enligt ramfaktorteorin behöver 

utvärderas för att anpassas till verksamheten vilket inte verkar ske i större utsträckning enligt 

resultatet då lärares uppfattningar är mestadels negativa. 

 

Studien visar att lärare uppmärksammat ramfaktorer som påverkar elevernas resultat negativt 

och hämmar organiseringen av undervisningen i KO. Att inte försöka anpassa dessa hämmande 

ramfaktorer gör att teorin förlorar sin utgångspunkt som tankeverktyg för utbildningsplanering 

som den är till för. Studiens resultat visar å andra sidan att en del lärare anpassar ramfaktorerna, 

vilket medför att teorin tillämpas som ett tanke- och utvärderingsverktyg. Exempelvis skriver 

lärare att ifall lokaler hämmar organiseringen av undervisning i KO så eftersträvas 

samplanering med andra lärare som undervisar i lokalerna, utan att behöva lyfta det till 

ledningsnivå. De lärare i studien som uppfattar att betyg blir mer likvärdiga genom KO 

tillämpar en av ramfaktorteorins grundtankar.  Lundgren menar att skolans uppdrag är att forma 

en likvärdig utbildning.109 

6.3 Skillnader mellan strata 

Studien har använt sig utav tre olika strata, som under detta avsnitt kommer att jämföras. Strata 

är indelade efter när lärarna utbildade sig. Lärarna som utbildade sig innan -94 beskriver inte 

några möjligheter när det gäller bedömning och betygsättning av eleverna i organisering av 

undervisning i KO. Lärare som utbildade sig efter -11 samt mellan -94 och -11 nämner detta. 

Lärarna som utbildade sig innan -94 nämner inte heller något om att eleverna genom KO får 

ökad kunskap och djupare förståelse, vilket de andra två gör. Lärarna som istället utbildade sig 

efter -11 benämner ordet tydlighet och dess betydelse mer än vad de andra två strata gör. Fler 

saker som skiljer dessa strata åt är till exempel att det existerar svårigheter kring 

                                                
107Lundgren, 33.  
108Lundgren, 33. 
109Lundgren, 32, 35. 
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undervisningsmaterial. Lärarna som utbildade sig innan -94 och efter -11 nämner dessa 

svårigheter men lärarna som utbildade sig mellan dessa två läroplaner nämner ingenting kring 

undervisningsmaterial. Alla tre strata har nämnt fler olika svårigheter som finns om 

organiseringen i KO. En skillnad mellan strata är att lärare som utbildade sig innan -94 och 

mellan -94 och -11 benämner några lärare att det inte finns några svårigheter att organisera i 

kunskapsområden. Lärarna som utbildade sig efter -11 nämner bara olika svårigheter och ingen 

lärare inom denna strata skriver: att det inte finns några svårigheter. Utöver detta finner vi inga 

skillnader hur ramfaktorer försvårar/underlättar organiseringen av undervisningen i KO mellan 

olika stata.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

31 
 

7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet och analysen av studien att diskuteras och en metoddiskussion 

föras. Diskussionen vävs samman med studiens bakgrund samt annan presenterad litteratur och 

kommer även i vissa fall att kopplas samman med teorierna som valts. Avsnittet knyts samman 

med avslutande ord gällande hela studien och kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  

7.1 Metoddiskussion  

I studien har enkät som datainsamlingsmetod använts och enkäten besvarade vad vår studie 

avsett att undersöka. Till en början planerade vi även att undersöka i vilken utsträckning lärare 

ansåg att ramfaktorer påverkar organiseringen av undervisningen i KO vilket en fråga i enkäten 

bestod av. Efter sammanställningen av studiens resultat lade vi märke till att frågan om i vilken 

utsträckning ramfaktorer påverkade organiseringen av undervisningen i KO inte var 

kompatibel med studiens frågeställning angående ramfaktorer som förvårar och underlättar 

organiseringen. Detta eftersom frågan inte visade vad studiens frågeställning eftersträvade att 

undersöka. Frågans innehåll stämde inte heller överens med ramfaktorteorin som enligt Broady 

ämnar att användas som ett verktyg för att hantera precisa problem gällande samband mellan 

vissa av undervisningens förlopp och resultat.110 Därför valde vi att utesluta frågan i studien. I 

sammanställningen av studiens resultat lade vi även märke till att studiens första frågeställning 

angående lärares åsikter om möjligheter och svårigheter att organisera undervisningen i KO 

gick in i frågeställning två angående ramfaktorers påverkan. Detta eftersom lärare i studien såg 

ramfaktorer som möjligheter respektive svårigheter som påverkade organiseringen. Detta 

resulterade i svårigheter att sammanställa och strukturera resultatet som ledde till upprepning i 

resultatets olika delar som är ordnade utifrån studiens frågeställningar. Trots att de inkomna 

svaren är hämtade från olika enkätfrågor.  

 

Många lärare besvarade enkäten som gjorde att metodens genomförande underlättades. Det 

hade samtidigt varit önskvärt att kunna genomföra en totalstudie för att kunna uttala sig om 

hela populationen. Ett hinder som studien påträffade var att lärarna inom studiens första strata 

(innan -94) inte besvarade enkäten i lika hög utsträckning som de andra två strata. Detta 

problem löstes genom att skicka ut ett mejl till lärare som ingick i denna målgrupp. Vi delade 

upp studiens urval i strata innan enkäten skickades ut för att undersöka ifall vi fann skillnader 

mellan strata. När studiens resultat sammanställdes visade det sig att det inte fanns stora eller 

många skillnader, och därför har inte resultatet strukturerats efter strata. Strata berördes därför 

endast i analysen. Utöver detta har metoden genomförts på ett planerat sätt och vi har fått svar 

i den utsträckning som planerat. Det vi inte kan säkerställa med studien är att rätt respondenter 

besvarat enkäten. Bryman menar att webbenkäter inte kan säkerställa detta.111 Ett annat 

problem med valet av att använda frivilliga enkäter som metod är att studien inte kan antas vara 

representativ. Hagevi och Viscovi skriver att denna typ av enkät inte genererar en representativ 
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bild på hela populationens syn på situationen eftersom de som väljer att svara på en frivillig 

enkät oftast är mer positivt inställda till ämnet.112 

 

Vi valde att använda oss av enkäter för att få en större bredd på data eftersom vi i 

undersökningen vill visa på olika åsikter om KO. Detta stämmer överens med Eljertsson, 

Hultåker och Trost samt Bryman som skriver att enkäter ger en stor geografisk spridning.113 

Nackdelen med att använda enkäter när vi vill undersöka åsikter är att lärarna ibland inte 

utvecklar sina svar om hur de tänker utan uttrycker sig endast kortfattat. Men vi anser att 

fördelarna med att vi kunde fråga många lärare och från olika platser i Sverige gör att fördelarna 

med enkät i denna studie överväger nackdelarna. Genom att använda oss av intervjuer hade 

dataomfånget blivit mindre och vi hade enbart kunnat intervjua lärare i Umeå och närliggande 

kommuner eftersom att brist på tid funnits till att intervjua och transkribera de inkomna svaren.  

 

Studiens metod kan bli problematisk då frågeställningarna i studien är direkt kvalitativa och vi 

använder en klassisk kvantitativ metod. Det kan bli problematisk eftersom att Rienecker och 

Stray Jørgensen menar att problemformuleringen bestämmer vilken metod som ska användas i 

uppsatsen.114 Enligt Backman behöver dock inte kvalitativ och kvantitativ metod innebära 

åtskillnader och att en kvalitativ ansats inte är synonymt med en kvalitativ metod.115 

Författarens tankar kopplat till vår studie säger därför emot problematiken som diskuterats i 

detta stycke. Att genomföra en kvalitativ studie med en klassisk kvantitativ enkät är i denna 

bemärkelse inget hinder.   

7.2 KO framför aktivitetsfokusering 

Litteraturen i studien visar på att undervisningen främst styrs av aktiviteter istället för 

kunskap.116 Studiens resultat visar motsatsen, att lärare till största del sätter kunskap framför 

aktiviteter i organiseringen av undervisningen i KO. Vi tror att lärare organiserar 

undervisningen i KO på grund av två möjliga orsaker. Det första alternativet är att vad som 

idag ska behandlas i undervisningen i ämnet anges i det centrala innehållet som i sin tur är 

indelat i kunskapsområden.117 Men även att rektorerna på skolorna runt om i Sverige har ansvar 

över att lärarna arbetar med kunskapsområden både inom ämnet och mellan ämnen.118 Vi tror 

att detta påverkar att fler lärare använder sig av KO. Trots att kommentarmaterialet och rektorer 

påverkar lärarna att undervisa i KO tror vi att det finns ett andra alternativ som gör att studien 

visar att väldigt många lärare organiserar undervisningen i KO. Eftersom att vi skickat ut flera 

enkäter till olika lärare tror vi att lärarna som är intresserade av ämnet och har använt sig av 

KO svarade på enkäten. Detta resonemang grundar sig i att de respondenter som svarar på 

                                                
112Hagevi och Viscovi, 164.    
113Eljertsson, 11. Hultåker och Trost, 136. Bryman, 146. 
114Rienecker och Stray Jørgensen, 230.  
115Backman, 35.  
116Nyberg och Larsson, 28, 37. Larsson, 40, 42. Quennerstedt, 11, 37-38, 44, 49. Tolgfors, 17. Annerstedt, 2008, 

8-9. Larsson et al., 75. Larsson och Meckbach, 48, 104, 115, 118, 190.  
117Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. 2011, 4, 10.  
118Skolverket, Läroplan, examensplan och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola. 2011, 9, 16. 
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frivilliga enkäter oftast är mer positivt inställda till ämnet som Hagevi och Viscovi skriver.119 

Medan lärarna som aldrig använt sig av KO kanske inte lockats att besvara enkäten eftersom 

de kanske inte är positivt inställda till ämnet och därför resulterade det i eventuella mätfel. Det 

kan även bero på andra aspekter som tidsbrist, att de inte lade märke till den eller liknande. 

Studien eftersträvar inte att undersöka hur många lärare som använder KO utan deras åsikter 

kring användandet.  

 

Studien visar att sex lärare aldrig använt sig av KO. Två av dessa ser stora möjligheter med 

användningen av KO och detta ansåg vi intressant eftersom att vi då ställde oss frågan; varför 

undervisar dessa lärare inte i KO? Det skulle kunna bero på lärarnas engagemang i sitt yrke 

eftersom en lärare i studien ser sin egen ork som en svårighet som hämmar organiseringen av 

undervisningen i KO, trots att respondenten anser att KO är bäst för eleverna. Att läraren inte 

orkar behöver inte betyda ett bristande engagemang. Denna lärare behöver inte vara 

representativ för att anledningen beror på bristande engagemang. Det skulle även kunna bero 

på skolans traditioner, lärares arbetsbelastning och tid till förfogande som påverkar denna 

lärares handlingar utifrån studiens resultat gällande svårigheter med att organisera 

undervisningen i KO.  

7.3 Elevernas kunskaps- och förståelseutveckling 

Eftersom att utbildning är en lärares främsta jobb finner vi det intressant att lärarna i studien 

inte nämner kunskap och förståelse i någon högre utsträckning i enkätsvaren kring möjligheter 

att organisera undervisningen i KO. Enligt Larsson är idrott och hälsa ett kunskapsämne som 

vilket annat ämne som helst och undervisningsformatet har inte hängt med förändrade 

samhällsvillkor och nya kursplaner.120 Eftersom nio av 87 lärare i studien nämner kunskap och 

förståelse kan vi ställa oss frågan om lärare behöver arbeta annorlunda med att få eleverna att 

förstå att idrott och hälsa är ett kunskapsämne med en utbildningsagenda som fokus. En viktig 

didaktisk aspekt av ämnet idrott och hälsa är trots allt enligt Larsson och Meckbach att 

organisera ämnet i kunskapsområden.121 Detta gör även lärandet tydligare enligt Skolverket.122 

Dock kan enkätens utformning haft inverkan på respondenternas enkätsvar som då påverkade 

validiteten.  

 

Det är även viktigt att få eleverna att förstå att ämnet är ett kunskapsämne eftersom Tolgfors 

studie visar att eleverna tror de ska delta aktivt och kämpa för högre betyg där aktivitetsfokus 

styr undervisningen.123 Lärare i studien anser att ramfaktor gruppstorlek påverkar 

aktivitetsfokus i undervisningen eftersom stora grupper kan leda till tävling och prestation 

istället för inlärning och utveckling. Detta skulle kunna bero på det Larsson konstaterar, att 

undervisningsformatet inte hängt med i denna utveckling.124 23 lärare nämner dock progression 

                                                
119Hagevi och Viscovi, 164.    
120Larsson, 11, 17, 22, 40.  
121Larsson och Meckbach, 13-14.  
122Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. 2011, 4, 10.  
123Tolgfors, 17.  
124Larsson, 11, 17, 22.  
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som en möjlighet och en bidragande positiv faktor av att arbeta tematiskt, vilket vi tror i sin tur 

ger eleverna verktyg till att nå högre betyg och ökad kunskap och förståelse. En 

aktivitetsfokuserad undervisning leder dock enligt Larsson till svårigheter kring 

dokumentation.125 Detta anser vi påverkar elevernas kunskap och förståelse negativt. Enligt 

Larsson verkar målen i styrdokumenten ha svag styrkraft då det centrala innehållet ofta 

uppfattas som aktiviteter, inte som kunskapsinnehåll.126 Detta är problematiskt för ett av lärares 

främsta uppdrag är kunskapsutveckling och lärande.  

7.4 Påverkan på kunskapskrav och bedömning 

Progressionen som nås genom KO kan gå hand i hand med formativ bedömning eftersom att 

lärare i studien anser att den formativa bedömningen underlättas av KO. En lärare menar till 

och med att det är det enda sättet att nå formativ bedömning i undervisningen. KO skulle även 

kunna underlätta formativ bedömning eftersom organiseringen ger en överskådlig helhet i 

undervisningen. Eftersom majoriteten av lärarna i studien använder sig av KO kan vi dra 

slutsatsen att det är troligt att undervisningen till stor del präglas av formativ bedömning. Detta 

visar ett positivt resultat eftersom både KO och formativ bedömning utvecklar undervisningen 

till att bli mer meningsfull och KASAM ökar. Att eleverna ska få förutsättningar att utvecklas 

är som tidigare nämnt ett av de viktigaste uppdragen i vår kommande yrkesroll. Det är dock en 

nackdel utifrån tidsbristen vilket studien visar som en av de största svårigheterna med 

organiseringen. Arbetssättet anses av lärare vara tidskrävande och enligt Tolgfors förändras 

lärarrollen till en administrativ tjänst i högre utsträckning vilket tar mer tid.127 KO underlättar 

bedömningen vilket lärare i studien också redovisar, att feedback och individualisering ökar 

samtidigt som ramfaktorer påverkar bedömningen negativt. Det upplevs vara svårt att 

individualisera undervisningen på grund av för stora elevgrupper som ramfaktor vilket vi 

återkopplar till Quennerstedt, att dagens patogena tankesätt i skolorna leder till att hälsoarbetet 

tappar fokus på personen och de individuella eleverna.128 Detta påvisar en vikt av att öka det 

salutogena tänket i skolans värld för att arbeta hälsofrämjande som skulle kunna reducera dessa 

problem. 

 

Betyg som ramfaktor påverkar elevernas motivation enligt Lindström och Pennlert.129 Det 

borde vara viktigt att organisera och genomföra undervisningen så att eleverna känner 

meningsfullhet som påverkar deras hälsa och att motivationen inte enbart styrs av betyg. Detta 

kan gå hand i hand med vårt uppdrag att minska ohälsan i samhället. Våra åsikter stämmer 

överens med Larsson och Meckbach som skriver att eleverna ska få möjlighet att tro på att det 

de kan har betydelse och det meningsfulla som utövaren känner är själva motorn för lärandet.130 

Detta stämmer även överens med studiens resultat där lärarna nämner meningsfullhet i 

undervisningen och att lärandet ska stå i fokus, inte aktiviteterna. Att sträva efter betyg kan 

                                                
125Larsson et al., 75.  
126Larsson, 40.   
127Tolgfors, 17.  
128Quennerstedt, 42. 
129Lindström och Pennlert, 47.  
130Larsson och Meckbach, 191.  
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anses som en yttre motivationsfaktor som i sin tur leder till ett bildningsvärde då ämnet även 

ökar elevernas koncentration och kognitiva förmåga.131 Vi anser att inte bara betygen ska 

motivera eleverna att lära utan vi önskar en fokusering på inre motivation genom att tillämpa 

sig kunskaper och förståelse för att stärka eleverna som hälsosamma medborgare som egna 

mål. Liksom Quennerstedt skriver, att medborgare bör uppmuntras till kunskap genom termer 

att lära sig hälsa.132 Meningsfullhet är även motivationskomponenten i Antonovskys teori.133 

Detta önskar vi stod högre upp på elever och lärares lista än betyg som främsta 

motivationsfaktor som studiens resultat visar. Vikten av att känna att livet har en känslomässig 

innebörd leder till att synen på problem ändras till utmaningar och påverkar elevers hälsa i 

större utsträckning än betyg samt att vi främst ska arbeta med elevers hälsa i vårt kommande 

ämne. I yrket ingår ett ansvar utifrån ett samhälleligt hälsoperspektiv och kraven på personal 

som ramfaktor och lärares engagemang eftersträvas vara högt. Detta eftersom att lärares 

engagemang och lärprocesser skapar effekter över genomsnittet på elevernas 

skolprestationer.134 Lärarna i studien ser detta som en möjlighet med att använda KO i 

undervisningen. Enligt Lindström och Pennlert påverkar inte betygen endast elevers motivation 

samt måluppfyllelse, utan betygen påverkar även lärarens didaktiska val i undervisningen.135 

Ramfaktor betyg visar enligt lärarnas åsikter att de till störta delen underlättas i och med att 

organisera undervisningen i KO.  

7.5 Traditionellt tänkande  

Traditionellt tänkande skulle kunna innebära ett hinder till att organisera undervisningen i KO 

som går att återkoppla till Larsson och Meckbach. Författarna menar att inga större förändringar 

kan ske i idrottsämnet förrän lärare som utbildade sig på 60- och 70-talet lämnat yrkeslivet.136 

Lärare i studien har uttryckt att deras kolleger som har äldre lärarutbildningar än dem själv inte 

är villiga att förändras som exempelvis respondenten som svarade att: Kollegorna är fast i sina 

gamla sätt arbeta och är inte riktigt villiga att gå mot blockundervisning. Detta svarade en 

lärare på frågan om svårigheter kring att organisera undervisningen i KO. Sammanställningen 

av strata visar också att lärare som examinerades efter läroplanen 2011 kopplar 

blockundervisning till tydlighet i högre utsträckning än de lärare som läste tidigare 

lärarutbildningar. Det skulle kunna stämma överens med Larssons och Meckbachs uttalande 

om att inga större förändringar kan ske förrän lärare med äldre utbildningar lämnat yrkeslivet. 

Förändring tar tid men det sätter också press på att lärare är öppna för förändring. En lärare i 

studien ansåg att traditionellt tänkande var en av de största svårigheterna med organisering av 

undervisning i KO och denna lärare examineras före läroplanen 94. Vi tror att oavsett när lärare 

läste och examinerades från lärarutbildningen är deras engagemang individuellt. Detta 

engagemang är en viktig nyckelfaktor i arbetet liksom Lindström och Pennlert påstår.137 Det 

skulle även kunna bero på skolans traditioner, lärares arbetsbelastning och tid till förfogande 

                                                
131Larsson och Meckbach, 20.  
132Quennerstedt, 51.   
133Antonovsky, 45.  
134Hattie, 109-110.   
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som påverkar denna lärares åsikt utifrån studiens resultat gällande svårigheter med att 

organisera undervisningen i KO. En intressant skillnad angående kunskap och förståelse är att 

lärare som examinerades efter -94 nämner dessa begrepp, samtidigt som ingen lärare som 

examinerades före läroplanen -94 gör det. Detta skulle kunna visa på att lärare som läste tidigare 

lärarutbildningar inte förändrat sin undervisning i lika hög utsträckning efter att de nya 

styrdokumenten övergått till mer kunskap och förståelse med tiden. Detta skulle i så fall 

stämma överens med Quennerstedts och Larssons uttalanden som skriver att lärare fokuserar 

mer på aktiviteten än lärandet i ämnet.138 Det går även att koppla till Larssons och Meckbachs 

uttalande kring lärare med äldre utbildningar. Detta innebär för vår studie att en viktig aspekt 

inte poängteras i lärarnas svar i någon högre utsträckning kring möjligheter med att organisera 

undervisningen i KO som stöds av Larsson och Meckbach. Författarna skriver att det är viktigt 

som lärare att utveckla förmågan att förskjuta fokus från aktiviteten till elevers lärande, genom 

att skifta mellan hur aktiviteten organiseras och elevernas lärande. Detta kan göras genom 

KO.139 Oavsett om resultatet visar att nio av 87 lärare nämner kunskap och utveckling som en 

möjlighet med organiseringen visar resultatet många andra möjligheter med användandet av 

KO.  

 

Vi har funnit att skolans traditioner, lärares arbetsbelastning och tid till förfogande ses som en 

svårighet med att organisera undervisningen i KO. Studien visar även att arbetsgivare och 

ramfaktorer som lokaler påverkar i största allmänhet och då negativt på organiseringen, då 

många av lärarna exempelvis anser att lokaltillgång hämmar organisering i KO. Om många 

lärare tycker lika borde det gå att omorganisera lokalerna för att kunna undervisa i block, 

alternativt samplanera med sina kolleger och fördela lokalerna själva utifrån block. Eftersom 

att studien har visat att 20 lärare ser lokaler som en svårighet och 19 lärare har nämnt att lokaler 

som ramfaktor försvårar organiseringen av undervisningen i KO finns det möjlighet att ta upp 

lokalfrågan till högre instanser. Detta för att skolans ledning eller kommunfullmäktige 

eventuellt har befogenhet att förändra detta problem för att möjliggöra KO i högre utsträckning 

i skolorna.  

7.6 Undervisningens sammanhang och tydlighet 

En del lärare ansåg att undervisningen genom KO blev tydligare på olika sätt, men framför allt 

tydligare när det gäller kopplingen till kunskapskraven. Detta stämmer överens med Skolverket 

som menar att det centrala innehållet är uppdelat i KO för att just strukturera ämnet och göra 

lärandet tydligare.140 Det stämmer även överens med Larsson och Meckbach som menar att det 

är en viktig didaktisk aspekt av ämnet idrott och hälsa att organisera undervisningen i KO.141 

Tolgfors skriver att den röda tråden som ska finnas mellan mål, innehåll och bedömning blir 

vag genom aktivitetsfokuserad undervisning.142 Genom att lärarna undervisar i KO och 

fokuserar på en utbildningsagenda istället för en aktivitetsfokusering får eleverna en tydligare 

                                                
138Quennerstedt, 11. Larsson, 45.  
139Larsson och Meckbach, 13-14.  
140Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. 2011, 4, 10. 
141Larsson och Meckbach, 13-14. 
142Tolgfors, 17.  
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bild av utbildningen som därigenom leder till att eleverna får en högre känsla av sammanhang. 

Detta grundar sig i Antonovskys teori om begriplighet.143  

 

Många av lärarna i studien nämner att bytet av lokaler är ett stort problem vid organiseringen 

av KO utifrån tydlighet och KASAM. Detta eftersom att ett område är svårt att planera 

sammanhängande om lärarna exempelvis är tilldelade gymmet en lektion, simhall en lektion 

och en idrottshall en annan lektion. Det lärarna eftersträvar i planeringen är att eleven ska få en 

röd tråd i undervisningen och därigenom förstå sammanhanget mellan de olika lektionerna 

vilket blir svårt att uppnå när lokaler ständigt byts. Vi kan förstå att lärarna eftersträvar ett 

sammanhang mellan lektioner eftersom det medför många fördelar, exempelvis att eleverna får 

en meningsfullhet i kunskaperna och förståelsen i ämnet idrott och hälsa. 

 

Att ämnet idrott och hälsa innefattar både teoretiska och praktiska kunskaper är inget nytt. 

Däremot kan kombinationen mellan dessa ibland vara svårt. Det är flera av lärarna som anser 

att KO medför en möjlighet i att blanda teori och praktik i undervisningen. Genom att 

kombinera dessa två kan tydligheten öka och eleverna kan få ett bättre sammanhang kring 

momenten. Det kan även bli mer varierande för eleverna eftersom att teori och praktik blandas.  

7.7 Avslutande ord  

Syftet med studien var att undersöka lärares åsikter om att organisera ämnet idrott och hälsa på 

gymnasie- och grundskolan i årskurserna 7-9 i kunskapsområden. Styrdokumenten verkar inte 

räcka som riktlinjer för att undervisa idrott och hälsa som kunskapsämne och lämna en 

aktivitetsfokuserad undervisning. Studiens resultat har däremot visat många möjligheter att 

organisera undervisningen i kunskapsområden för att lärandet ska stå i centrum istället för 

aktiviteten. Vi är medvetna om att ramfaktorer och en del svårigheter kan komplicera 

organiseringen av undervisningen i kunskapsområden och att detta inte alltid går att styra över. 

Vi hoppas och tror att lärare ser dessa problem som utmaningar och vänder dessa till 

möjligheter i så stor utsträckning som möjligt. Liksom större delen av vårt arbete har visat. Det 

är vad vi i vår kommande yrkesroll också kommer försöka göra.  

7.8 Vidare forskning  

Utifrån erfarenheter och kunskaper som införskaffades under arbetes gång skulle det vara 

intressant med vidare forskning inom området. Denna studie ämnade att undersöka lärares 

åsikter om att organisera undervisningen i KO. Eftersom det inte finns tidigare forskning inom 

området skulle det även vara intressant att undersöka i vilken utsträckning KO påverkar 

elevernas betyg. Ett annat förslag är att undersöka skillnaderna mellan lärares åsikter i 

grundskolan jämfört med gymnasieskolan kring att organisera undervisningen i KO. För att 

komplettera forskning inom området skulle det vara intressant att undersöka elevers perspektiv 

på organiseringen av undervisningen i KO. Förslagsvis i en komparativ studie elevers och 

lärares åsikter jämförda.  

                                                
143Antonovsky, 44.  
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