
 

 

 

 

 

PROGRAMINFÄRGNING 
 

”Ger eleverna en förståelse för den 

verklighet de kommer ut till” 
Johan Johansson 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Examensarbete 30 hp 

Ämneslärarprogrammet/Examensarbete i idrott och hälsa för lärarexamen 30 hp 
ht 2017 vt 2018



Sammanfattning 

I Sverige idag är det stor andel människor som genom deras yrkesutövande har ont eller har andra 

besvär med kroppen. Den svenska gymnasieskolan består av tolv yrkesprogram vars syfte är att 

förbereda eleverna för yrkeslivet. Trotts detta visar undersökningar att undervisning inom de flesta 

yrkesprogram inte ges i meningsfulla sammanhang med koppling till elevernas framtida yrken. Genom 

att arbeta programinfärgat går det att öka elevers motivation och därmed resultat. Däremot visar 

tidigare forskning att tidsbrist och samspel med kollegor försvårar ett sådan arbetssätt. Syftet med min 

studie är att ge insikt i om momentet ergonomi i ämnet idrott och hälsa anpassas för att förbereda 

eleverna till deras eventuella framtida yrke. Samt att undersöka vilka möjligheter idrottslärare har och 

ansträngningar som lärare i ämnet idrott och hälsa gör i syfte att programinfärga idrottsundervisningen 

och mer specifikt momentet ergonomi. Undersökningen bygger på enkät som metod med både 

kvalitative och kvantitativa inslag. De yrkesprogram som undersökts var: byggprogrammet, vård- och 

omsorgsprogrammet, frisörprogrammet samt hotell- och restaurangprogrammet. Resultatet visar att det 

finns många fördelar med att programinfärga undervisningen men också att det finns många orsaker 

som försvårar möjligheterna till att arbeta med programinfärgad undervisning. 

Nyckelord: Ergonomi, idrott och hälsa, yrkesprogram 
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1. Inledning 
 

I Arbetsmiljöverkets (2017) senaste redovisning framgår det att andelen svenskar som har ont i 

någon del av kroppen har ökat sedan undersökningarna började 1991. Av de yrken där minst hälften 

av både män och kvinnor upplever att de är uttröttade efter sitt dagliga arbete minst en dag i veckan, 

var det bland kvinnor storhushålls- och restaurangpersonal samt hotell- och kontorsstädare som var 

de vanligaste yrkena. För män var det främst byggnadsträarbetare, inredningssnickare och arbete 

utan krav på särskild yrkesutbildning som svarade för mest problem med utmattning 

(Arbetsmiljöverket, 2017). Skola och utbildning utgör landets största arbetsplats och ska därför 

bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att förebygga skador eller sjukdomar bland 

arbetstagare och elever. Arbetsmiljöverket menar dock att detta förebyggande arbete inte beaktas i 

tillräcklig utsträckning. 

Idag består Sveriges gymnasieskola av 18 nationella program och av dessa är tolv yrkesprogram. 

Yrkesprogrammens främsta uppgift är att förbereda elever för yrkeslivet och leda till skicklighet i 

det valda yrket. Efter utbildning ska det även vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana 

(Skolverket, 2011). Skolinspektionen (2017) påtalar dock att det finns stora problem med 

undervisningen på de flesta yrkesgymnasium. Av de 34 skolor som var med i Skolinspektionens 

undersökning, var det endast fem skolor där undervisningen i tillräcklig utsträckning infärgades i 

syfte att ge eleverna den helhet som Skolinspektionen ansåg behövdes. För att stärka elevers 

lärande genom att kunskapsinnehåll presenteras i relevanta sammanhang. Skolinspektionen 

menade vidare att elevernas utveckling begränsas och att det finns en risk att elevernas kunskaper 

inte heller möter de krav som efterfrågas på arbetsmarknaden.  

Ergonomi handlar om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar för 

att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Ergonomi nämns dock endast under examensmålen 

för två av de tolv nationella yrkesprogrammen: bygg- och anläggningsprogrammet samt vård- och 

omsorgsprogrammet. Vad gäller dessa två program beskriver Skolverket (2011) att dess arbete ska 

kunna genomföras på ett ergonomiskt och hälsosamt sätt för att förebygga arbetsskador. I ämnet 

idrott och hälsa 1 utgör däremot ergonomiska aspekter relaterat till olika situationer och miljöer ett 

centralt innehåll i kursplanen (Skolverket, 2011). Några av syften i idrott och hälsa ämnet är att 

eleverna ska finna ett intresse för olika rörelseaktiviteter som källa till välbefinnande samt att 

eleverna utvecklar kunskap om hur kroppen fungerar i arbete (Skolverket, 2011). Elever ska 

således ta med sig av dessa kunskaper vidare i livet och upplevelse av rörelseglädje för att fortsätta 

vara fysiskt aktiva. Engström (2008) har undersökt hur olika faktorer under barndomen och tonåren 

kan påverkar en individs utbildningsnivå samt träningsvanor i senare åldrar. Genom denna studie 

förklarar han att trots förhoppningarna om att alla ska finna rörelseglädje i idrott och hälsa 

undervisningen är det inte alltid fallet. Engström förklarar ändå att en av de viktigaste faktorerna 

till fortsatt fysisk aktivitet efter gymnasietiden är betyget i ämnet idrott och hälsa.  

Med hänsyn till syftena i ämnet idrott och hälsa, ergonomiska kunskaper och rörelseglädje, menar 

Arbetsmiljöverket (2017) att det är arbetstagarens ansvar att kunna uppmärksamma samt rapportera 

områden som kan vara potentiellt negativa för arbetstagare vad gäller skador och belastning, till 

sin arbetsgivare. I detta sammanhang kan det därför tolkas att det direkt ställer krav på 

arbetstagarens utbildning och därmed kanske mer specifikt på ämnet idrott och hälsa och momentet 

ergonomi. 
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2. Syfte och Frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete är att studera hur momentet ergonomi tas upp i idrott och hälsa 

och relateras till valt framtida yrke. Det övergripande syftet för denna studie är att undersöka vilka 

möjligheter som lärare i ämnet idrott och hälsa ser och vilka genomförande lärare i idrott och hälsa 

gör i syfte att programinfärga idrottsundervisningen och mer specifikt momentet ergonomi. 

Med utgångspunkt att finna svar för studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

• I vilken utsträckning har lärare i idrott och hälsa möjlighet till att samarbeta med lärare i 

andra kurser i syfte att skapa helhet genom programinfärgning? 

• Vilka för- och nackdelar ser lärare i ämnet idrott och hälsa med att programinfärga 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa i syfte att skapa helhet? 

• Vilka svårigheter och möjligheter ser lärare i ämnet idrott och hälsa med att programinfärga 

momentet ergonomi? 
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3. Bakgrund 

 
Denna del syftar först och främst till att redogöra för de centrala begrepp som är relevant för detta 

arbete. Vidare ges också en tillbakablick på vad tidigare forskning har att säga om 

programinfärgning och de faktorer som eventuellt påverkar idrottsundervisningen och 

idrottslärares möjligheter till att programinfärga undervisningen. Vidare behandlas även de 

teoretiska utgångpunkter och perspektiv som använts som grund för denna studie.  

 

3.1 Centrala begrepp 

Under denna rubrik presenteras de essentiella begrepp som denna studie vilar på samt är 

nödvändiga för en rättvis tolkning av undersökningens syfte och resultat. De begrepp jag kommer 

att utveckla är helhet och programinfärgning. Jag utvecklar även vad begreppet ergonomi som är 

en del av kursen idrott och hälsa, handlar om och syftar till. 

 

3.1.1 Helhet 
 

Begreppet helhet sett i relation till skola och undervisning kan förklaras som resultatet av en lyckad 

programinfärgning av ett yrkesämne (se Skolinspektionen, 2017). Ett lyckat resultat skulle då vara 

som Skolinspektionen (2017) presenterar det: att yrkeslärare och kärnämneslärare samarbetar för 

att motverka problemen med ointresse och dålig motivation. Ett ökat intresse och en ökad 

motivation bland eleverna skulle därför förmodligen spegla sig i resultatet, huruvida elever når 

måluppfyllelse. 

 

3.1.2 Programinfärgning 
 

Enligt Skolinspektionen och Skolverket relaterar begreppet infärgning till det övergripande 

konceptet om att skapa en helhet i undervisning. Infärgning som sker inom olika yrkesprogram, 

avser programinfärgning (Rudhe, 1997).  

Rudhe (1997) förklarar konceptet infärgning i formen av ett sätt att arbeta. Ett arbetssätt som utgår 

ifrån elevernas intresse, med andra ord, deras karaktärsämnen, också kallad yrkesämnen. Vidare 

förenklar Rudhe (1997) också begreppet infärgning med beskrivningen att kärnämnet används som 

redskap i karaktärsämnet, vilket i sin tur ger svar för elevernas intresse och utvecklar den helhet 

som är kritisk för elevernas motivation.  

Skolinspektionen (2017) presenterar också en förklaring av begreppet infärgning som mycket väl 

påminner om de sätt Rudhe (1997) utvecklar begreppet. Skolinspektionen definierar istället 

begreppet genom förklaringen att: Infärgning eller programinfärgning egentligen bygger på 

konceptet ämnesintegrering. vilket Skolinspektionen (2017) med andra ord förklarar handlar om: 
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”...att ett gymnasiegemensamt ämne används som redskap i yrkesämnet och att yrkesämnet 

används som stoff i det gymnasiegemensamma ämnet” (Skolinspektionen, 2017, s. 38).  

 

I önskan om att förenkla förståelsen av hur programinfärgning appliceras just för denna studie i 

kombination med ergonomi vill jag därför presentera ett exempel för hur programinfärgning 

alternativt kan se ut: En idrottslärare som undervisar kursen idrott och hälsa på t. ex.  

byggprogrammet skulle eventuellt kunna införskaffa sig kunskap om de hälsorisker som byggyrket 

står inför och under momentet ergonomi i kursen idrott och hälsa ”färga” detta moment utifrån 

yrkesämnet.  

 

3.1.3 Ergonomi 

 
Enligt Nationalencyklopedin (2018) är ergonomi är relativt nytt begrepp som utvecklades på 1950-

talet. Det som utmärker begreppet ergonomi är att det förenar kunskapen om biologi, teknik och 

psykologi i formen av samspel mellan människa och arbetsredskap. De förklarar även att utöver 

den vetenskapliga kunskapen som begreppet ergonomi berör är det även en teknik som går att 

tillämpa. En teknik som syftar till att människan använder sina krafter på ett säkert och 

kontrollerbart sätt. Nationalencyklopedin (2018) redogör även att begreppet berör andra aspekter 

som t. ex. synergonomi som handlar om huvudställningar eller belastningsförhållanden men också 

informationsergonomi; vilket handlar om det mentala välmående i koppling till hur information 

presenteras på olika sätt via kontrollpaneler men också hur denna information skall bearbetas. Med 

andra ord, de mentala påfrestningar maskiner kan skapa.  

Vidare förklarar Arbetsmiljöverket (2018) även vikten av planering när det gäller ergonomi   till 

exempel hur lokaler utformas och arbetsuppgifter genomförs. Tillräckligt med variation och 

möjlighet till återhämtning är faktorer som Arbetsmiljöverket (2018) presenterar som kritiska i 

förebyggandet av belastningsskador och ohälsosamma arbetsförhållanden. Vidare presenterar 

Arbetsmiljöverket (2018) även de branscher där det är vanligt med belastningsbesvär. Där vård- 

och omsorg samt städ-och restaurang är vanligast hos kvinnor. För män är det bygg och 

transportbranschen istället som orsakar flest belastningsskador.  

Som presenterat ovan berör begreppet ergonomi inte bara fysiskt tunga lyft utan även belastande 

arbetsställningar och psykologiska påfrestningar. I Skolverket (2011) under ämnet idrott och hälsa 

presenteras det för kunskapskravet E att eleverna ska besitta kunskaper om hur olika 

arbetsförhållanden och studiemiljöer ställer krav på den ergonomiska anpassningen. Utöver det 

som presenteras under kursen idrott och hälsa gällande ergonomi är det endast två yrkesprogram 

där begreppet ergonomi förekommer som en del av examensmålet. Dessa program är 

Byggprogrammet samt Vård-och omsorgsprogrammet.  
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3.2 Tidigare forskning 

 
Detta avsnitt ger en bild av vad tidigare forskning säger om konceptet programinfärgning i 

allmänhet. Vidare presenteras också vad tidigare forskning säger angående olika faktorers påverkan 

på idrottsundervisning och lärares möjligheter till programinfärgning i allmänhet. 

 

3.2.1 Programinfärgning 

  
Rude (1997) ser möjligheter med infärgning genom att forma ett arbetssätt där elevernas eget 

intresse står i centrum för utformningen av undervisningen. Chen (2012) för ett liknande 

resonemang om arbetsätt i formen av att motivera elever utifrån deras valda intresse. Chen (2012) 

menar att känslor är den primära motivationskällan som både initierar och modifierar 

inlärningsbeteenden. Denna motivationseffekt kopplar han samman med motivationsteorin Self-

determination-theory. Vilket i detta fall bygger på att studenterna själva har förmågan att bestämma 

och reglera handlingar utifrån deras egna val. Chen sammanfattar Chen detta med att: ifall lärare 

kan identifiera elevernas intresse i syfte att modifiera undervisningen får vi ett bättre resultat.  

Threeton (2007) skriver om infärgning i formen av Career and Technical Education- (CTE) lärare 

som på svenska skulle kunna förstås som en typ av yrkesämneslärare. 1994 lanserades lagen 

”School-to-work” som innebar att ett system skulle införas i syfte att assistera elever i att förvärva 

kunskaper, kompetenser och förmågor för en lyckad övergång från skola till yrkesorienterade 

uppgifter eller vidare utbildningar. Threeton (2007) utvecklar CTE-lärarnas uppgifter i samband 

med School-to-work lagen i formen av att de ska organisera en verksamhet som erbjuder en serie 

av kurser som ger individer ett sammanhängande och strikt innehåll anpassade till vidare studier 

samt de tekniska kunskaper och färdigheter som behövs inom nuvarande eller kommande yrken. 

Vidare presenterar han också fördelen med infärgning inom CTE (i.e., yrkesprogram) då det hjälper 

elever att lyckas men också att förbereda dem för en värld av arbete. Dock fanns det vissa CTE-

lärare som ansåg att det inte var deras uppgift att guida eleverna.   

I en studie gjord av Anderson och Anderson (2012) undersöktes hur olika ämneslärare i USA på 

jordbruksutbildningen såg på att integrera matematik i undervisningen. De hade även som avsikt 

att undersöka huruvida lärare gör ansträngningar för att utveckla ett arbetssätt som bygger på att 

lärare inom olika ämnen och kurser samarbetar. Igenom detta var då Anderson och Andersons 

önskan att identifiera olika teman för lärarnas åsikter angående integreringen av matematik. De 

förklarar att undervisningen på jordbruksutbildningen ger eleverna möjligheterna att knyta samman 

både vetenskap och matematik med verkliga och relevanta sammanhang. Fortsättningsvis lyfter de 

frågan om varför lärare bör vara intresserade över att integrera ämnen som vetenskap och 

matematik inom CTE, alltså denna yrkesutbildning. Vidare diskuterar de problematiken med att 

det finns gymnasieelever som inte klarar av matematiken så bra som önskat. Men också att de blir 

klar med matematikkurserna tidigt under gymnasiet och hinner då därför glömma bort delar då de 

börjar jobba eller studera på universitet, vilket senare resulterar i ett lågt presterande på 

standardiserade tester. Genom att integrera matematiken i yrkesämnet menar Anderson och 

Anderson att eleverna då istället skulle kunna få vidare undervisning i matematik.  
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Genom andra studier presenterar Anderson och Anderson (2012) hur viktigt det är med kontextuell 

kunskap i syfte att lära sig matematik. De skriver att alla duktiga lärare fokuserar på kontext och 

att alla elever måste kunna se sig själva som en del av läroplanen, lika väl som att läroplanen måste 

vara en del av större bild. Anderson och Anderson menar att kontextuella undervisningsmetoder 

ger eleverna förståelsen att se hur matematik kan appliceras i ”det verkliga livet”. De förklarar att 

genom de metoder där det sker en direkt koppling till det verkliga livet att eleverna kan utveckla 

en förståelse för hur matematik faktiskt fungerar men också att det finns många fördelar med dessa 

undervisningsmetoder: elever lär sig till exempel hur matematiska teorier funderar, varför teorin 

fungerar men också vart den går att applicera. Kontextuella relationer har även förmågan att stärka 

bandet mellan olika läromiljöer som skolan, hemmet samt enklare situationer och skapa mening 

med undervisning. I formen av en pilot-studie redovisar Anderson och Anderson (2012) också att 

elever som lärt sig matematik genom ämnesintegrering gjorde bättre ifrån sig på standardiserade 

tester än de elever som inte fick ämnesintegrerad undervisning. Vilket de utifrån resultatet av denna 

studie sammanfattar på det viset att kontextuella undervisningsmetoder leder till ökad framgång 

hos elever.  

Anderson och Anderson (2012) presenterade som sagt även att de undersökt huruvida lärare gör 

ansträngningar till för att utveckla ett arbetssätt baserat på ämnesintegrering. Utifrån den 

information de samlat in genom intervjuer presenterade de dem i formen av olika teman, där två 

av dessa teman var lärares samarbete och lärares uppfattade behov. Inom temat lärares samarbete 

beskriver de att samarbete mellan olika lärare sker men inte till den grad som krävs för att det ska 

lyckas. De beskriver också att kan vara svårt att helt ut lyckas samarbeta med en annan lärare i ett 

annat ämne. Hur andra lärare kan ha ett väldigt strukturerat upplägg och under tidspress för att 

själva hinna med sitt egna upplägg. Vidare belyser de även vikten av att samarbetet mellan lärare 

sker i samma takt, att ifall en lärare undervisar samma sak vid en annan tidpunkt så ser eventuellt 

inte eleverna sambandet mellan de två ämnena. Under temat lärares uppfattade behov för ett 

ämnesintegrerat arbetssätt framkommer det att de behövde mer exempel på hur ett ämnesintegrerat 

arbetssätt skulle kunna se ut samt problematiken med begränsade resurser, en bok är inte tillräcklig. 

De presenterade också att de behövde hjälp med att gå igenom läroplanen och peka ut de delar som 

kan integreras i undervisningen för varje lektion, för att tydligare visa hur till exempel hur en viss 

matematisk formel kan komma till användning inom ett visst yrke.   

I en undersökning gällande de möjligheter och svårigheter som lärare ser med ett arbetssätt baserat 

på samverkan mellan idrott och andra ämnen presenterar Placek och O´Sullivan (1997) några för- 

och nackdelar med ämnesintegrering. Först och främst såg lärarna att det var en fördel för eleverna 

på det viset att deras lärande ökade. Vidare lärde sig eleverna också att det finns en helhet med 

idrottsundervisningen, att den är sammankopplad med andra ämnen. De presenterade också att det 

utvecklar elevernas syn på idrottsundervisningen, får en alltmer ”oseriös” bild baserad på ”spel” 

till ett istället ”riktigt ämne”. Till sist beskriver det också fördelarna med att arbeta tillsammans 

med andra lärare i lag.  

De potentiella problem som lärarna såg med ämnesintegrering var till att börja med deras syn på 

förändring. Många var ovilliga till en övergång med mer samverkan mellan lärare. Fortsättningsvis 

presenterar de även att det fanns elever som var emot ett sådant arbetssätt. Vissa lärare 

argumenterade också att detta arbetssätt skulle bidra till allt mindre tid för fysisk aktivitet. Vissa 

lärare ansåg att ett av problemen låg på kraven för kunskap. Att ämnesintegrerad undervisning 

ställer högre krav på lärarnas egna kunskaper. Ytterligare problem som nämndes var faktorer som 
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tid och ekonomiska resurser. Lärarna ansåg att de i så fall behöver tid för att utveckla en sådan 

läroplan som möjliggör för samverkan. Också att det skulle kosta mycket med nya läroböcker.  

2007 skrev Forsell med kollegor ett examensarbete gällande gymnasielevers uppfattningar om 

lärandeprocesser och infärgningens betydelse. Genom ett antal intervjuer med elever på barn-och 

fritidsprogrammet presenterar Forsell m. fl. (2007) att infärgning och ämnesintegrering är något 

som eleverna på detta program uppskattade. De förklarar att det är ett arbetssätt som gör det lättare 

för dem att förstå undervisningen i en helhet. Vidare presenterar Forsell et al. även att vissa elever 

inte uppskattat ett ämnesintegrerat arbete då eleverna hade uppfattningen av att lärarnas 

kommunikation med varandra inte var bra nog. Sammanfattningsvis presenterar Forsell med fl. att 

de flesta elever som vart intervjuade såg på ämnesintegrering som något positivt.  

 

3.2.2 Ramfaktorer och faktorer som påverkar undervisning och 

infärgning 

 
2008 publicerade Lundvall och Meckbach en studie angående ramfaktorers påverkan på 

undervisning i ämnet idrott och hälsa. Syftet med denna studie var att undersöka processen för hur 

lärare förverkligar de innehåll som presenteras i läroplanen.  

Lundvall och Meckbach (2008) berättar hur ämnet idrott och hälsa har förändrats genom 

läroplansreformerna 1980 och 1994. De beskriver hur ämnets namn har utvecklats från gymnastik 

till sport och från sport till sport och hälsa och med det den officiella övergången till idrott och 

hälsa. Att i kombination med att ämnet bytte namn innebar det även ett skifte av fokus. Från och 

med läroplanen 1994 förklarar författarna att livsstil och hälsofrågor blev huvudfokus för ämnet 

och att begreppet hälsa skulle ha extra stor betydelse. Ämnet skulle nu syfta till att utveckla 

elevernas fysiska, psykiska och sociala förmågor, men också förmedla kunskap om hur olika 

livsstilar kan påverka hälsan. De presenterar även att de studenter som läser Idrott och hälsa 

förväntas ska utveckla en förståelse och kunskaper för hur kroppen fungerar i samband med fysisk 

aktivitet men också hur fysisk aktivitet och aktiviteter utomhus kan påverka den psykiska hälsan. 

Ytterligare kunskaper som eleverna förväntades utveckla igenom detta fokus på hälsa var även att 

ha en förståelse för hur sambandet mellan kost, fysisk aktivitet och hälsa fungerar. Eleverna skulle 

också förses med kunskaper om ergonomi och vad ett ergonomiskt arbete skulle kunna innebära. 

Vidare presenterar Lundvall och Meckbach (2008) att många lärare var emot denna skiftning där 

hälsa stod i centrum för undervisningen då det innebar ett mer teoretiskt innehåll som ansåg vara 

mer tidskrävande. De presenterar även problematiken med att definiera begreppet hälsa.  

I samband med denna studie gjordes som sagt även en undersökning gällande hur olika faktorer 

påverkade lärarnas möjligheter i strävan att nå deras mål med undervisningen och i så fall, till 

vilken grad. De olika grader som lärarna fick välja mellan var: mycket begränsande, ganska 

begränsande, inte så begränsande och inte begränsande alls.  De olika faktorer som Lundvall och 

Meckbach (2008) presenterade var: tidsbrist, gruppstorlek, faciliteter, friluftslivsmöjligheter, 

utrustning, omotiverade elever, arbetsmiljö och ledningsstöd. Genom denna undersökning 

presenterar de att tidsbrist var den faktor som påverkade lärarna mest. Därefter gruppstorlek och 

olika faciliteter. Något Lundvall och Meckbach också nämner är att det inte heller var någon lärare 
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som ansåg att en brist på ämnesförmåga var en faktor som påverkade dem i syftet att uppnå målen 

i ämnet. 

Torkar och Koch (2012) redogör genom deras studie också för hur olika faktorer kan påverka 

lärares möjligheter till att programinfärga och skapa en helhet med undervisningen. Just denna 

studie ämnade främst att undersöka de faktorer som påverkar integreringen för lärare som 

undervisade hem-ekonomikurser. Resultatet av denna studie visade då att den faktor som 

påverkade lärarnas möjligheter mest var bristen på textböcker och lärarmanualer som kunde 

erbjuda lärarna tillräckligt med idéer för hur integrering kan ta form. Många såg det också som ett 

verktyg då lärarna ansåg att det inte heller fanns tillräckligt med tid. Andra faktorer som också 

påverkade integreringen var lärarnas brist på kompetens inom andra ämnen, men också att de 

ämnen som var tänkt skulle interageras eventuellt inte var lämpliga. Torkar och Koch (2012) 

förklarar att de även såg ett samband mellan en lärares erfarenheter och mängden ämnesintegrering. 

De fann också en koppling mellan vilka ämnen en lärare valt att kombinera under deras utblandning 

och deras förmåga till att interagera andra ämnen.  

I ett examensarbete skrivet av Sellin (2015) var syftet att öka kunskapen om ämnesövergripande 

arbeten i skolan, vilken hon förklarar bygger på samma idé som ämnesintegrering. Studien 

baserades på intervjuer med lärare. I samband med dessa intervjuer framkommer det huruvida olika 

faktorer påverkar lärarnas möjligheter till att arbeta ämnesövergripande Sellin (2015) menade även 

att många lärare ansåg att tidsbrist var kanske den faktor som påverkade deras möjligheter till att 

arbeta ämnesintegrerat mest. Sambedömning var också en faktor som nämndes i formen av att ett 

sådant arbete tar tid. De berättade även om hur det kunde stupa schematekniskt mellan lärare. En 

lärare förklarade dock att trotts att infärgning är något som uppmuntras i styrdokumenten ansåg 

han att det inte fanns några regelmässiga hinder för ett sådant arbetssätt men att Skolverket 

eventuellt kunde förtydliga den delen.  

 

3.3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Stockholms universitet (2018) presenterar att syftet med de teoretiska utgångspunkterna är att de 

ska agera verktyg vid analyseringen av den information som samlats in genom studien. Med andra 

ord är teoriernas uppgift att underlätta för läsaren att förstå och tolka syftet med arbetet samt den 

information som sedan presenteras och diskuteras i resultatet och diskussionen.  

 

3.3.1 KASAM 

 
Antonovsky (1991) menar att Känsla av sammanhang eller KASAM som det också förkortas är ett 

begrepp som strävar efter att ge svar för var en individ befinner sig i frågan om hälsa- ohälsa. 

Fortsättningsvis utvecklar han detta begrepp genom de tre komponenterna: begriplighet, 

hanterbarhet samt meningsfullhet. 

Med begriplighet förklarar Antonovsky (1991) vikten av struktur och möjligheten att kunna förutse 

olika händelser som en grund för välmående, men också att kunna förklara och organisera de 

oväntade saker som sker i livet. Hanterbarhet definierar han istället i formen av huruvida en ser 
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sig själv som hjälplös eller ej när t. ex. olyckor sker eller när världen ställer krav och utmanar oss. 

Ifall vi faktiskt har någon form av kontroll och väljer att se de resurser som finns tillgängliga för 

oss i förhoppning om att lösa problemet. Meningsfullhet beskriver Antonovsky (1991) som en 

motiverande faktor av begreppet KASAM. Att vi ser att det finns ett värde i de saker vi tar oss för 

i livet samt att vi gör ansträngningar i att finna mening och ”välkomnar” de mer utmanande 

situationerna.  

I samband med denna teori som bygger på en känsla av sammanhang går det därför att se den 

betydelsefulla innebörd som programinfärgning faktiskt har för elevers undervisning och 

motivation i skolan. Att de elever som gjort det meningsfulla valet av att studera på ett 

yrkesprogram känner den helhet och sammanhang som Rudhe (1997) förklarar är kritisk för 

elevernas motivation och resultat. 

 

3.3.2 Ramfaktorteorin 
 

Som verktyg för att formulera och analysera de frågor som konstruerats för studiens enkät har jag 

använt mig av ramfaktorteorin. Ramfaktorteorin handlar om de utomstående faktorer som kan 

påverka lärarens möjligheter att genomföra deras arbete. Med andra ord, faktorer som i slutändan 

direkt påverkar undervisningen. Linde (2012) beskriver teorin i formen av relationen mellan yttre 

begränsningar, undervisningsförloppet och resultatet.  

För att ge en tydligare beskrivning av vad dessa faktorer kan innebära presenterar Lindström och 

Pennlert (2009) några exempel. De faktorer som presenteras var: tid, personal, gruppstorlek, 

lokaler, ekonomiska resurser samt skolans ledning. Faktorn tid avser lärarens timplan, schema men 

också de andra uppgifter en lärare har utanför undervisningen. Personal syftar till kollegor, deras 

engagemang samt ointresse för eventuella samarbeten. Gruppstorlek ger svar på huruvida antalet 

elever påverkar utformningen av undervisningen samt de metoder som läraren väljer att använda 

sig av. Lokaler, den fysiska skolmiljön, till exempel: ifall läraren blir begränsad i användandet av 

vissa metoder på grund utav skolans lokaler. Ekonomiska resurser avser lärarens tillgångar i frågan 

om läromedel eller utrustning som eventuellt skulle kunna begränsa lärarens möjligheter i 

undervisningen. Skolans ledning eller Rektorns ledarskap som jag valt att kalla det i enkäten svarar 

för i vilken utsträckning som skolans rektor gör ansträngningar för att möjliggöra för samverkan 

mellan olika lärare. Till exempel: ifall andra uppgifter prioriteras eller om det sker en rättvis 

fördelning av arbetsuppgifter mellan lärare. 
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4. Metod 
 

Denna del av rapporten syftar till att redovisa hur gällande studie. Följande rubriker kommer 

sammanfatta denna del av rapporten: metodval, urval, genomförande, utformande av enkät och 

följebrev, validitet och reliabilitet, forskningsetiska kodexar samt databehandling och analysmetod. 

Jag har valt att främst använda mig av Ejlertsson (2014) som litteratur för denna del av rapporten.  

 

4.1 Metodval 
 
Ejlertsson (2014) beskriver att ifall intresset är att samla information genom att individer själva 

besvarar frågor kan vi främst utgå från två insamlingsmetoder, enkäter eller intervjuer. För denna 

studie valde jag att använda mig av enkät som metod, vilket innebär, som Ejlertsson (2014) 

förklarar: ett formulär med ett antal olika frågor där respondenten själv har ansvaret att svara på 

frågorna. Till skillnad från enkät innebär intervju istället att ett direkt möte sker mellan 

intervjuaren och respondenten där det största ansvaret ligger på intervjuaren. Ejlertsson (2014) 

förklarar vidare att det finns både för- och nackdelar med båda metoderna. Intervjuer möjliggör 

för en eventuellt mer djupgående respons men ställer istället krav på intervjuaren och dess 

färdigheter att genomföra intervjuer menar Bell (2006). Enkäter bygger som sagt på olika 

frågeformulären där svarsalternativen ofta är relativt begränsade men istället har ett förfogande 

till en hög standardisering förklarar Ejlertsson (2014).   

Backman (2008) förklarar att skillnaderna mellan en kvantitativ och kvalitativ studie genom att: 

det kvantitativa perspektivet resulterar i så kallade numeriska observationer genom en viss mängd 

frågor medan kvalitativa perspektivet exempelvis består av resultat som samlats in genom mer 

ingående kommunikationer som samtal eller skriftliga svar. Eftersom denna studie bygger på enkät 

går det därför att tolka den som kvantitativ. Backman (2008) förklarar däremot att de två olika 

perspektiven inte direkt är förknippat med valet av metod. Sammanfattningsvis kommer denna 

studie bestå både av ett kvalitativt- och kvantitativt förhållningsätt genom valet av enkät och 

utformningen av dess frågor.  

Anledningen till valet av enkät som metod bygger på Ejlertsson (2014) beskrivning att 

enkätundersökningar kan göras på ett relativt stort urval. Med hänsyn till min fråga valde jag 

därmed att använda mig av enkäter då mitt syfte strävar efter att undersöka en större mängd 

respondenter vilket bättre skulle kunna generalisera resultatet för denna studie.  

Valet av enkät som metod möjliggör för flera olika tillvägagångsätt, men för denna studie har jag 

valt att använda mig av så kallade webbaserade enkäter. Motiveringen för detta val av enkät bygger 

på att en webbaserad enkät går att utföra och svara på direkt via en dator eller andra digitala medel. 

Det möjliggör därför för ett stort urval och för eventuellt snabb respons. Ejlertsson (2014) utvecklar 

också möjligheterna med en webbaserad enkät då de gör det möjligt att helt enkelt bifoga enkäten 

i ett mail eller via en direktlänk. Ejlertsson förklarar också att: ifall enkäten är korrekt konstruerad 

behöver denna typ av enkäter inte någon inmatning av data då svaren per automatik sparas. Även 

analysering av resultaten är möjliga att få i direkt samband med att enkäten utförs (Ejlertsson. 

2014). Som alla tillvägagångssätt med enkäter finns det också nackdelar med en webbaserad enkät. 

Några av de nackdelar som Ejlertsson uppmärksammar med denna typ av enkät är den generellt 
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låga svarsfrekvensen som han förklarar beror på den mängd mejl och annan oväsentlig information 

som fyller människors mejllådor vilket försvårar uppmärksammandet av den egna enkäten. Vidare 

belyser han det omfattande arbete som krävs för att konstruera frågeformulären. Han förklarar 

också vikten av att gå igenom vetenskaplig litteratur som en elementär del i arbetet som i sin tur 

utvecklar den egna insikten av ens egna problemområde vilket kan vara till stor hjälp vid 

frågekonstruktionen (Ejlertsson. 2014). 

 

4.1.1 Utformande av Enkät och följebrev 

 
Syftet med studien är som sagt att undersöka till vilken utsträckning idrottslärare programinfärgar 

idrottsundervisningen och momentet ergonomi samt att undersöka huruvida olika faktorer påverkar 

deras möjligheter till att genomföra detta. Med åsikt till studiens frågeställningar ställer detta krav 

på att enkäten består av både mer öppna, kvalitativa frågor samt mer stängda kvantitativa 

svarsalternativ. För skapandet av min enkät så använde jag mig Google dokument, vilket är en 

plattform där du har möjlighet att skapa dokument eller som i detta fall ett formulär och en enkät. 

Detta gav mig möjligheten att smidigt skicka ut min enkät till de olika respondenternas e-

postadresser men också ett ställe att enkelt följa mängden svar. Först och främst ville jag att lärarna 

skulle specificera vilket yrkesprogram de undervisade idrott och hälsa. Vidare ville jag att lärarna 

skulle presentera ifall de var legitimerade eller ej, så att jag eventuellt ska kunna presentera 

skillnader mellan legitimerade lärare och olegitimerade om det skulle visa sig att det var en stor 

blandning mellan dem. Fortsättningsvis delade jag upp enkäten i två delar: den första delen 

angående programinfärgning och idrottsundervisningen i allmänhet och den andra mer specifikt 

angående momentet ergonomi. Båda delarna består av liknande frågor där läraren får möjlighet att 

presentera vilka delar av idrottsundervisningen de programinfärgar eller inte samt vilka svårigheter 

och möjligheter de ser med att programinfärga undervisningen alt momentet ergonomi. Dessa 

frågor karakteriseras mer av den öppna typen av frågor och är främst ämnad för att samla 

information i syfte att svara på den andra och tredje frågeställningen. För den första 

frågeställningen angående lärares möjligheter till att programinfärga undervisningen utgick jag 

ifrån ramfaktorteorin och konstruerade en flervalsfråga baserad på olika faktorer där lärarna fick 

gradera huruvida vissa påståenden stämde överens eller inte. För denna fråga angående ergonomi 

utformades även tre faktorer som mer specificerade sig på läraren sätt att undervisa, dessa faktorer 

formulerades i anslutning till de exempel som Skolinspektionen (2017) presenterade i deras 

rapport.  

Som presenterat tidigare så utgick jag ifrån ramfaktorteorin och de faktorer Lindröm och Pennlert 

(2009) utvecklar i samband med teorin som grund för utformandet av de frågor som berör lärarens 

möjligheter att programinfärga undervisning. De faktorer jag använde mig av var: tid, personal, 

gruppstorlek, lokaler, ekonomiska resureser och skolans ledning. Totalt består enkäten av elva 

frågor av både kvalitativ och kvanitativ karaktär, vilket inneburit olika typer av svarsalternativ. 

Den slutgiltiga enkäten finns under bilaga 3. 

 

Följebrevet förklarar Ejlertsson (2014) ska skrivas på ett sätt som underlättar för deltagaren att ta 

till sig informationen om vad enkäten studien handlar om.  Följebrevet innehåller en inledning som 

presenterar undersökningen med en motivering varför den är viktig. Ejlertsson förklarar här vikten 
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av att använda formuleringar som fångar deltagarens intresse. I följebrevet presenterar jag därför 

varför just denna individ har blivit utvald till att delta i studien samt vilka andra som deltar i studien.  

 

 

 

4.2 Urval  

 
Backman (2008) förklarar att det är främst problemet som studien bygger på som bestämmer det 

slutgiltiga urvalet. Då det kan handla om försökspersoner av ett visst: kön, ålder eller utbildning. 

Vidare beskriver Backman även att man kan använda sig av den motsatta strategin som innebär att 

man då istället skulle lista de kriterier som skulle eliminera vissa försökspersoner.  

För denna studie var urvalet 280 försökspersoner och de kriterier som formulerats för denna 

undersökning är att respondenterna ska utgå ifrån olika yrkesprogram på gymnasieskolor. 

Fortsättningsvis har även angränsningar gjorts för vilka typer av yrkesprogram som kommer vara 

delaktiga i undersökningen. De yrkesprogram jag valt att undersöka grundar sig först och främst i 

de två program där Skolverket (2011) presenterar ergonomi som en väsentlig del i deras 

examensmål: byggprogrammet samt vård- och omsorg. Vidare har jag valt två ytterligare program 

där ergonomi inte är en del av examensmålet men som också är yrken där det är väldigt vanligt 

med arbetsskador. Dessa yrkesprogram består av frisörprogrammet samt hotell- och restaurang. 

Anledningen till att jag valt dessa fyra yrkesprogram är för att kunna uppmärksamma eventuella 

skillnader i undervisningen mellan olika yrkesprogram då olika yrkesprogram med dess framtida 

yrken ställer olika krav på programinfärgningen av idrottsundervisningen och det förebyggande 

arbetet mot arbetsskador.  

I och med att undersökningen bygger på att undersöka huruvida programinfärning sker inom fyra 

olika yrkesprogram kommer jag därför använda mig av något så kallat ett stratifierat urval. För att 

bäst beskriva vad ett stratifierat urval innebär använder jag mig av Nationalencyklopedins 

förklaring som lyder: 

”Urvalsmetod vid statistisk urvalsundersökning där den studerade populationen har delats in i 

delar, strata (singularis stratum), och urvalet därefter med lämplig allokering har styrts så att varje 

del bidrar med ett på förhand bestämt antal individer”. (Nationalencyklopedin, 2018) 

Genom detta sker det sedan ett slumpmässigt urval i formen av stickprov utav de olika strata som 

undersökts. Ejlertsson (2014) beskriver stickprov på det viset att man undersöker ett mindre urval 

ifrån populationen för att sedan dra slutsatser angående denna population utifrån den information 

man analyserat. Vidare förklarar han också vikten av att urvalet är slumpmässigt och att: ifall 

stickprovet inte görs på rätt sätt blir representationen för populationen felaktig. Något Ejlertsson 

(2014) också poängterar är att stickprovet också måste vara tillräckligt stort, med andra ord att 

tillräckligt stor mängd individer deltar i undersökningen. Ifall antalet respondenter är för få kan det 

resultera i att undersökningens värde förminskas.  

Med hänsyn till studiens syfte så uteslöt jag att undersöka åldern hos respondenterna eller vilket 

kön de tillhör då jag inte såg att det var relevant för vad jag ville undersöka. Däremot fick 

respondenterna möjlighet att klicka in ifall de var legitimerade eller ej. Det ända kriterier jag 
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utformande för urvalet var som sagt att de skulle arbeta som idrottslärare med klasser från något 

de fyra olika yrkesprogrammen.  

Som presenterat i metoden har jag använt mig av ett stratifierat urval baserat på de fyra 

yrkesprogrammen bygg- och anläggningsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, 

frisörprogrammet samt hotell- och restaurangprogrammet. Urvalet byggde på 280 försökspersoner 

varav endast 44 lärare valde att delta och av dessa blev fem av dem ytterligare bortfall. Utav de 39 

svar som samlats in hade lärare från hotell- och restaurangprogrammet lägst svarsfrekvens med 6 

svar. Vilket i sin tur innebar att ett slumpmässigt urval av 6st respondenter skedde inom varje 

stratum. 

 

 

 

4.3 Genomförande 
 

Först och främst började jag analysera valet av metod där noggrann hänsyn behövde tas till studiens 

syfte och frågeställningar då metoden indirekt påverkas av målet med undersökningen. I och med 

att jag valt metod och bestämt mig för att genomföra ett stratifierat urval inleddes sökandet efter 

deltagande för studien. I förhoppning om att få så många deltagande som möjligt samt med tanke 

på att jag vill undersöka hur idrottslärare arbetar på fyra specifika yrkesprogram så använde jag 

mig främst av databaser som Gymnasium.se och Gymnasieguiden.se. Dessa databaser gav mig 

möjligheten till att specifikt komma i kontakt med skolor som undervisade de yrkesprogram jag 

valt att undersöka. Därefter besökte jag varje enskild skolas hemsida för att samla in mailadresser 

till idrottslärare och rektorer som var ansvarig för något av de yrkesprogram jag valt att undersöka. 

Innan enkäten skickades ut till de 280 deltagarna gjordes en pilotstudie vilket, som Ejlertsson 

(2014) förklarar, ska syfta till att ge information om eventuella problem med utformningen av 

enkäten. Ifall de som svarar på enkäten uppfattar frågorna på det sätt de har för avsikt att uppfattas 

som, eller också mäter det jag vill mäta. De som deltog i pilotstudien var en legitimerad idrottslärare 

och en rektor. Genom denna pilotstudie gav det mig möjlighet till att korrigera enkäten och dess 

frågor innan den skickas ut, vilket i sin tur möjliggör för ett mer korrekt slutresultat. För att på 

bästa sätt undvika så många bortfall som möjligt skickades även en påminnelse ut via mail till 

deltagarna gällande enkäten. Som Ejlertsson (2014) beskriver är risken stor att deltagarna missat 

enkäten bland allt annat oväsentligt som kan förekomma via mail. Denna påminnelse skickades ut 

sju dagar efter att enkäten skickats ut första gången och medföljer förstås ett följebrev, dock något 

mer kortfattat och som Ejlertsson (2014) förklarar också en kort sammanfattning av vad studien 

innebar. På grund av en dålig svarsfrekvens skickade jag även ut en andra påminnelse ytterligare 

en vecka senare, samt en tredje påminnelse vid ett senare tillfälle. Med den andra påminnelsen 

sammanfattades följebrevet ytterligare där jag ännu mer förklarar vikten av deras deltagande samt 

hur eventuellt fort enkäten kan genomföras.   

Följebrevet förklarar Ejlertsson (2014) ska skrivas på ett sätt som underlättar för deltagaren att ta 

till sig informationen om vad enkäten studien handlar om.  Följebrevet innehåller en inledning som 

presenterar undersökningen med en motivering varför den är viktig. Ejlertsson förklarar här vikten 
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av att använda formuleringar som fångar deltagarens intresse. I följebrevet presenterar jag därför 

varför just denna individ har blivit utvald till att delta i studien samt vilka andra som deltar i studien.  

 

 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

 
När en enkätundersökning ska genomföras är det viktigt att ställa frågan vilken 

undersökningskvalitet undersökningen håller, huruvida insamlingen av den information man söker 

sker på ett korrekt sätt menar Ejlertsson (2014). Han utvecklar detta igenom de två begreppen 

validitet och reliabilitet.  

Validitet förklarar Ejlertsson (2014) i samband med enkätundersökningar att det är väldigt viktigt 

att man tänker igenom hur man formulerar sina frågor så att de på bästa sätt faktiskt mäter de som 

är avsatt att mätas. Han använder sig av ett exempel genom frågan:  

”Om vi vill veta hur många läkarbesök respondenterna har gjort vid en viss vårdcentral under en 

viss tidsperiod, kan vi inte ställa frågan… Hur många besök har du gjort vid vårdcentralen under 

de tre senaste månaderna? Besök vid en vårdcentral kan vara till distriktssköterska, sjukgymnast 

etc. (Ejlertsson, 2014) 

Genom detta exempel visar Ejlertsson (2014) hur kritiskt det är att frågeformuleringen är gjort 

korrekt, att frågorna samlar in den information enkäten strävar efter att samla. Han utvecklar också 

detta genom att skriva hur viktigt det är att inte glömma bort att det inte är vissa frågor specifikt 

som individuellt valideras. Istället belyser han just relationen mellan frågorna i relationen till syftet 

med studien. 

Reliabilitet förklarar Ejlertsson (2014) igenom den tillförlitlighet som frågorna i en enkät 

reflekterar. Han skriver att frågorna ska hålla en sådan standard att ifall försökspersonerna skulle 

ges möjligheten att svara på samma enkät flera gånger ska utfallet ändå bli desamma. Som han 

beskrev för validitet bygger reliabilitet också på hur frågorna ställs och är konstruerade. 

Sammanfattningsvis förklarar han att: 

”Reliabiliteten är hög, om respondenterna i huvudsak ger samma svar båda mättillfällena. Om 

många svarar annorlunda vid det andra frågetillfället jämfört med det första, dvs om 

överensstämmelsen är dålig, är reliabiliteten låg (Ejlertsson, 2014). 

Validiteten och reliabiliteten för just denna studie kommer jag utveckla under kapitlet diskussion 

(7.1) där jag ger en mer ingående beskrivning för huruvida metoden för denna studie i formen av 

enkät svarar för dessa kvalitetsbegrepp. 
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4.5 Forskningsetiska kodexar 

 
Vetenskapsrådet (2017) förklarar att syftet med de så kallade etiska kodexar är att skapa en grund 

för relationen mellan forskaren och undersökningsdeltagarna så att: ifall konflikt uppstår kan man 

finna stöd i forskningskravet och individskyddskravet. Vidare utvecklar Vetenskapsrådet de fyra 

huvudkrav som svarar för individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskodexen – Innebär att de individer som deltar i studien har blivit väl informerade om 

studiens syfte, hur den kommer användas samt dess betydelsen av att de deltar i studien. För denna 

studie togs hänsyn till informationskravet genom enkätens följebrev som tydligt förklarar syftet 

med just denna studie samt att ett deltagande av undersökningen är helt frivilligt samt att svar 

behandlas konfidentiellt. 

Samtyckeskodexen – Handlar om att deltagaren makten att själv bestämma om hen vill delta eller 

ej i studien. Utöver att detta presenteras i följebrevet informerades deltagarna även om vilka 

premisser de deltar och att det är helt frivilligt direkt genom den första kontakten via mail.  

Konfidentialtitetskodexen – Bygger på skyldigheten att som ansvarande för studien försäkra sig 

om att de uppgifter som deltagare gett i förtroende hanteras på ett professionellt sätt och skyddas 

emot att utomstående får tar del av uppgifterna. Denna kodex tas också till hänsyn genom 

följebrevet som följer med enkäten kort och koncist förklarar att alla svar endast kommer att 

presenteras i formen av en tabellsammanställning. 

Nyttjandekodexen – Utvecklar hur den insamlade informationen som samlats in genom studien 

behandlats och att den endast kommer nyttjas i studiens syfte. Nyttjandekodexen togs till hänsyn i 

tillsammans med informationskodexen och presenteras i enkätens följebrev.  

Följebrevet har fungerat som ett vergtyg i att informera respondenterna om de forskningsetiska 

kodexarna som Vetenskapsrådet (2017) presenterar. Vilket i sin tur utvecklar anledning, syfte och 

användandet av den information som deltagarna förhoppningsvis kan bidra till studien med. 

 

4.6 Databehandling och analysmetod 

 
När data skall behandlas förklarar Backman (2008) att det finns flera olika metoder för att göra 

detta, särskilt när det gäller kvantitativa data, vilket vissa delar av denna studie består av. Han 

förklarar därför hur viktigt det är att det sker en förklaring av vilka metoder som använts, 

exempelvis om en speciell programvara har använts vid analys av resultatet.  Ejlertsson (2014) 

skriver också att det kan vara bra att relativt tidigt försöka börja tänka igenom frågeformulären i 

relation till bearbetningsfasen. Ifall detta görs på ett bra sätt kan det möjliggöra för en rad olika 

bearbetningsprogram som verktyg till att tolka resultatet. Han förklarar också att med dagens 

utveckling av datorer så är problemet inte att kunna presentera ett resultat, utan snarare att den som 

gör analyserna gör det på rätt sätt.  

Med Ejlertsson (2014) i åtanke skapade jag som sagt enkäten med hjälp av plattformen Google 

dokument och mer specifikt Google formulär. Med detta program hade jag möjligheten att på ett 
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enkelt sätt bearbeta resultatet men också direkt sammanfatta alla svar i procent men också som 

enskilda svar, vilket var väldigt användbart för de mer kvalitativa frågorna där respondenten hade 

möjlighet att uttrycka sig fritt. Vidare fanns även möjligheten att konvertera alla data till en Excel-

fil där jag enklare kunde sammanfatta olika svar och presentera dem i formen av diagram.  

Fortsättningsvis diskuterar Backman (2008) det kvalitativa perspektivet, vilken han beskriver i 

formen av att ansatsen ligger främst i att förstå individen. Här är frågan man söker svar på är hur 

han eller hon uppfattar och bildar sin egen verklighet. Backman menar att ett intresse finns för 

huruvida en individ, utifrån dess tidigare erfarenheter, bearbetar och formar dess verklighet.  

Undersökningen som gjorts i denna studie består i stora delar av öppna frågor som möjliggör för 

kvalitativa data. I syfte att tolka denna data har jag därför valt att använda mig av fenomenografi 

som verktyg i att analysera denna kvalitativa information. Som Kroksmark (2007) förklarar är 

fenomenografi en metod som vanligtvis används inom pedagogisk och didaktisk forskning. Vidare 

används metoden främst i syfte att tolka och förstå människors olika uppfattningar om hur olika 

ting betraktas vid olika tillfällen och där individens egna uppfattningar står i centrum. Detta är 

också motiveringen till valet av denna analysmetod då studien syfte och frågeställningar ställer 

krav på den kvalitativa ansatsen. Fortsättningsvis går fenomenografi ut på som Marton (1981) 

förklarar att det finns två perspektiv för hur vi kan se världen. Det första perspektivet ställer frågan 

om vad världen är och hur den är skapad. Detta kallar han för den första ordern. Det andra 

perspektivet förklarar han igenom vad människor har för uppfattningar, föreställningar men också 

vad det har för erfarenheter av världen. Detta kallar han den andra ordern. Marton argumenterar 

även för varför en bör studera värden utifrån den andra ordern. Det första förklarar han är att det 

inte bara är intressant i sig att försöka förstå hur olika människor upplever, tolkar och förstår olika 

aspekter av verkligheten men också för den pedagogiska potentialen som ansats besitter. Det andra 

argumentet förklarar han med hjälp av exempelfrågan: ”Vad tror folk är anledningen till att vissa 

barn lyckas bättre än andra i skolan?” Här menar Marton att ifall man svarar på frågan utifrån den 

första ordningens perspektiv läroplanen och hur hjärnan fungerar studeras. Skulle en istället svara 

på frågan utifrån andra ordningens perspektiv skulle frågan kunna besvaras utan någon som helst 

kunskap om hur hjärnan fungerar eller syftet med en läroplan. Genom detta skriver Marton (1981) 

att syftet med fenomenografiska studier är att finna och systematisera former av tankar och idéer 

men också i syfte att beskriva och analysera människors olika erfarenheter. 
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5. Resultat  
 

Under denna rubrik presenteras resultatet av den data som samlats in genom studien i samband 

med studiens frågeställningar. Resultat presenteras för varje enskild frågeställning.  

Utav alla de idrottslärare som valde att delta i studien så var det endast två stycken som inte använde 

sig av programinfärgning i deras undervisning.  Dessa två idrottslärare är inte en del av resultatet 

utan räknas som bortfall och används bara i syfte i att senare kunna formulera en intressantare 

diskussion.  

 

 

5.1 Idrottslärares möjligheter att programinfärga undervisningen 
 

Denna frågeställning strävade främst efter att samla information om till vilken utsträckning olika 

faktorer och ramfaktorer eventuellt påverkar idrottslärare negativt i deras möjligheter i att 

programinfärga undervisningen i syfte att skapa en helhet.  

Under fråga 6 i enkäten (se bilaga 2) gavs respondenten möjligheten att fylla i huruvida mycket 

olika faktorer negativt påverkar deras möjligheter till att programinfärga undervisningen. Från Inte 

alls till Mycket. I det följande diagrammet motsvarar därför 0-Inget alls, 1-Lite, 2-Ganska mycket 

och 3-Mycket. Den siffra som presenteras inom varje stapel är det genomsnittliga värdet för varje 

faktor. Med andra ord innebär det att ju högre siffra som presenteras ovan varje stapel, desto större 

påverkan har ramfaktorn i fråga. Nedan följer en presentation av de olika ramfaktorer och faktorer 

som påverkar idrottslärarnas möjligheter att programinfärga idrottsundervisningen i ämnet idrott 

och hälsa. För varje påverkande ramfaktor och faktor har jag använt mig av diagram för att så 

tydligt som möjligt belysa skillnaderna mellan de olika yrkesprogrammen. Med förhoppningen om 

att vara så tydligt som möjligt sammanfattar jag även diagrammen i formen av en kortare text.   
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Figur 1. I vilken utsträckning påverkar ramfaktorn tid idrottslärarnas möjligheter att 

programinfärga idrottsundervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Tid: Vad gäller ramfaktorn tid visade det sig att idrottslärarna inom vård- och omsorg i störst 

utsträckning uppgav att tid hade störts negativ påverkan på möjligheterna att programinfärga 

idrottsundervisningen (se Figur 1). Vård- och omsorgsprogrammet presenterade ett genomsnitt på 

2,00 av det totala 3 på skalan. Idrottslärarna på frisörprogrammet ansåg också att ramfaktorn tid 

påverkade ganska mycket med ett genomsnitt på 1,83 av 3. De yrkesprogram som ansåg att tid 

endast påverkade idrottslärarnas möjligheter i liten utsträckning var byggprogrammet med ett 

genomsnitt på 1,16 av 3 samt hotell- och restaurangprogrammet med genomsnittet 1 av 3. Överlag 

var ramfaktorn tid den ramfaktor som hade näst stört negativ påverkan totalt bland de olika 

yrkesprogrammen för möjligheterna att programinfärga. 

 

 
Figur 2. Till vilken utsträckning påverkar ramfaktorn gruppstorlek idrottslärarnas möjligheter att 

programinfärga idrottsundervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Gruppstorlek: Ramfaktorn gruppstorlek var en av de ramfaktorer som idrottslärarna över lag inte 

såg hade något större negativ påverkan i deras möjligheter till att programinfärga 

idrottsundervisningen (se Figur 2). Idrottslärarna inom frisörprogrammet var de yrkesprogram där 

gruppstorleken hade störts påverkan, dock relativt lite då genomsnittet var endast 1,16 av 3. Vård- 

och omsorgsprogrammet presenterade ett genomsnitt på 1,00 av 3, byggprogrammet 0,83 av 3 och 

hotell- och restaurang så lite som 0,33 av totalt 3. 
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Figur 3. Till vilken utsträckning påverkar ramfaktorn lokaler idrottslärarnas möjligheter att 

programinfärga idrottsundervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Lokaler: Idrottslärarna inom vård- och omsorgsprogrammet var de lärare som i störst utsträckning 

uppgav att de var påverkade av ramfaktorn lokaler (se Figur 3). Deras genomsnittsvärde var 1,50 

av 3. Lärarna inom byggprogrammet hade ett genomsnitt på 1,33 av 3. De lärare som ansåg att 

ramfaktorn lokaler hade minst påverkan på möjligheterna att programinfärga var lärarna inom 

frisör- och hotell- och restaurangprogrammet, de presenterade både ett genomsnittsvärde på 0,83 

av 3. 

 

Figur 4. Till vilken utsträckning påverkar ramfaktorn ekonomiska resurser idrottslärarnas 

möjligheter att programinfärga idrottsundervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Ekonomiska resurser: Ekonomiska resurser var den ramfaktor där resultatet skiljde sig som mest 

mellan de olika yrkesprogrammen (se Figur 4). Även här var vård- och omsorgsprogrammet det 

program där lärare uppgav att de påverkades mest utav denna ramfaktor. Deras genomsnittsvärde 

var 2,10 av 3. Lärarna på byggprogrammet såg också denna ramfaktor som negativt påverkande av 

möjligheterna, dock inte i samma utsträckning. Deras genomsnittsvärde var 1,50 av 3. Idrottslärare 

på hotell- och restaurang- och frisörprogrammet ansåg att denna ramfaktor påverkade dem väldigt 
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lite. Deras genomsnittsvärde var 1,00 av 3 för hotell- och restaurang och 0,83 av 3 för 

frisörprogrammet.   

 

Figur 5. Till vilken utsträckning påverkar ramfaktorn kollegor idrottslärarnas möjligheter att 

programinfärga idrottsundervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Kollegor: Denna ramfaktor: kollegor, hade överlag störst påverkan på idrottslärarnas möjligheter 

att programinfärga idrottsundervisningen. Som figur 5 visar  ansåg lärarna på vård- och omsorg att 

ramfaktorn kollegor påverkar dem ganska mycket, deras genomsnitt var 2,00 av 3. Vidare  hade 

denna ramfaktor samma påverkan inom de resterande yrkesprogrammen. Bygg, frisör samt hotell- 

och retaurangprogrammet hade alla ett genomsnitt på 1,66 av totalt 3.  

 

 

Figur 6. Till vilken utsträckning påverkar ramfaktorn rektors ledarskap idrottslärarnas möjligheter 

att programinfärga idrottsundervisningen i ämnet idrott och hälsa. 
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Rektors ledarskap: En av de minst påverkande ramfaktorerna var rektors ledarskap (se Figur 6). 

Vård- och omsorgsprogrammets genomsnittsvärde var 1,16 av 3 och det högsta värdet för denna 

ramfaktor. De resterande yrkesprogrammen bygg, frisör och hotell- och restaurangprogrammet 

delade ett genomsnittsvärde på 0,66 av 3.   

 

Figur 7. Till vilken utsträckning påverkar faktorn brist på kunskap om programinfärgning 

idrottslärarnas möjligheter att programinfärga idrottsundervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Brist på kunskap om programinfärgning: Denna ramfaktor: brist på kunskap om 

programinfärgning, hade minst påverkan enligt idrottslärarna inom de olika yrkesprogrammen (se 

Figur 7). Alla lärare presenterade att en brist på kunskap om vad programinfärgning innebär hade 

väldigt liten påverkan på deras möjligheter att programinfärga idrottsundervisningen. 

Genomsnittsvärdet för de olika yrkesprogrammen var som följande: byggprogrammet: 0,66 av 3, 

vård-och omsorgsprogrammet 0,50 av 3, hotell-och restaurangprogrammet: 0,50 av 3. 

Frisörprogrammet var de yrkesprogram där denna faktor hade minst påverkan, deras 

genomsnittsvärde var 0,16 av 3. 
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Figur 8. Till vilken utsträckning påverkar faktorn brist på kunskap om yrkesämnet idrottslärarnas 

möjligheter att programinfärga idrottsundervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Brist på kunskap om yrkesämnet: Gemensamt för idrottslärarna på de olika yrkesprogrammen 

var att de ansåg att en brist på kunskap om de olika yrkesämnena inte var något som påverkade 

idrottslärarnas möjligheter att programinfärga (se Figur 8). Idrottslärarna på hotell- och 

restaurangprogrammet var de som uppgav detta i högst utsträckning, d. v. s. mest ansåg att det 

påverkade, med ett genomsnitt på 1,16 av 3. Genomsnittsvärdet för lärarna inom byggprogrammet 

var 1,00 av 3. Därefter kom lärarna på vård- och omsorg med ett genomsnitt på 0,66 av 3. 

Frisörprogrammet var det program där lärarna påverkades minst av denna faktor, deras genomsnitt 

var 0,50 av 3. 

Syftet med denna fråga var som sagt att undersöka huruvida olika ramfaktorer och faktorer 

påverkar idrottslärares möjligheter negativt i att programinfärga idrottsundervisningen på olika 

yrkesprogram. Utifrån de ramfaktorer och faktorer som undersökts svarade idrottslärarna att det 

var kollegor som hade överlag störst påverkan på idrottslärarnas möjligheter att programinfärga 

undervisningen. Därefter kom ramfaktorerna: tid och ekonomiska resurser som var de faktorer som 

idrottslärarna ansåg mest påverkade deras möjligheter i att programinfärga idrottsundervisning. 

Utifrån resultatet framgick det även att en brist på vad programinfärgning är eller vad olika 

yrkesämnen innebär inte var några större hinder för att programinfärga idrottsundervisningen, 

enligt idrottslärarnas utsagor.  
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5.2 För- och nackdelar med att programinfärga idrottsundervisningen 
 

Den andra frågeställningen var att undersöka vilka för- och nackdelar som lärare i ämnet idrott och 

hälsa med att programinfärga undervisningen i ämnet idrott och hälsa i syfte att skapa helhet.  

 

5.2.1 Fördelar med programinfärgning 
 

Alla de fyra olika yrkesprogrammen som representerades av de svarande idrottslärarna 

presenterade en samsyn på vilka fördelar som finns med programinfärgning, därför sammanfattas 

resultatet totalt vad gäller alla idrottslärare under följande kategorier: motivation, samarbete, helhet 

och resultat. 

 

5.2.1.1 Motivation 
 

Alla de 24 lärare som deltagit i studien har oavsett vilket yrkesämne de arbetat i presenterat att en 

av fördelarna med att programinfärga undervisningen är ökad motivation hos eleverna. En lärare 

skriver att: 

”Syftet med idrottsundervisningen blir klarare för eleverna och de känner att de lär sig något som 

är viktigt för deras yrkesutgång”. En annan skriver också att: ”Undervisningen kommer kännas 

relevant när de kommer utanför skolan”.   

Vidare belyser nästan alla lärare (19 st.) vikten av att eleverna känner koppling till deras valda 

yrkesämne som nyckeln till intresse. Vissa lärare (10 st.) nämnde även att det kunde öka 

motivationen som lärare att arbeta närmare med kollegor.   

 

5.2.1.2 Samarbete 
 

En annan fördel som många lärare (11 st.) såg med programinfärgning var samarbete. Vilket dem 

i detta sammanhang syftar på lärare emellan. De fördelar som presenterades i samband med 

fördelen av samarbete var kravet på att lärare behöver kommunicera bättre med varandra. Att 

genom ett gott samarbete och tillsammans planera undervisningen kan det underlätta för 

bedömning. En lärare beskrev även fördelarna med samarbete genom att de blir fler lärare som 

hjälps åt med planering och genomförande. 

 

5.2.1.3 Helhet 
 

Att eleverna ser en helhet med undervisningen genomsyrade de flesta svar (15 st.) som 

idrottslärarna gav på frågan om vilka fördelar som finns med att programinfärga undervisningen. 

Ett svar sammanfattar frågan bra: 
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”Elever har svårt att se varför något är bra att kunna i ett ämne för att lyckas bättre i ett annat ämne. 

Genom programinfärgning kan eleven förhoppningsvis se att det finns ett samband mellan det yrke 

eleven valt och detta fall idrott och hälsa”. 

Många lärare (10 st.) nämnde just detta i sina svar, att det är otroligt viktigt att eleverna ser 

kopplingen mellan dess blivande yrke och vad som studeras i skolan och att programinfärgning 

därför gör det möjligt att lättare fånga elevernas intresse för vad som undervisas.   

 

5.2.1.4 Bättre resultat 
 

Många lärare (9 st.) svarade i formen av att resultaten blir bättre. De flesta av dessa lärare 

presenterade detta i relation till de ovanstående rubrikerna: motivation, samarbete och helhet. En 

lärare beskrev att man kan nå ett bättre resultat genom att samarbeta med kollegor, men också att 

programinfärgning ger en större insyn i elevernas framtida yrke och att kvalitén på det eleverna 

producerar blir högre. Andra svar (4 st.) kunde presentera hur programinfärgning kan skapa 

motivation och därmed resultera i bättre resultat. Eller som en lärare menade: att programinfärgning 

skapar en helhet som kan effektivisera undervisningen emellan ämnen och på så vis också få ökade 

resultat.  

 

5.2.2 Svårigheter med programinfärgning 
 

Utav alla de olika svårigheter som idrottslärarna beskrivit med programinfärgning var det inga 

speciella problem som stack ut för ett specifikt program. De svårigheter som idrottslärarna inom 

dessa yrkesprogram skriver om presenteras därför gemensamt för alla. 

 

5.2.2.1 Flera program i samma klass 
 

En del (6 st) av de lärare som svarade på frågan om vilka svårigheter de ser med programinfärgning 

uttryckte att de ser en svårighet med att kunna programinfärga undervisningen då de har klasser 

som bygger på flera olika yrkesprogram. Andra lärare presenterade problematiken med detta i 

formen av att kunna samarbete med så många olika lärare samtidigt och att det kräver många olika 

planeringar. Det fanns även en lärare som ansåg att hen inte hade möjligheten att kombinera 

undervisningen i idrott och hälsa med varje yrkesämne.  

 

5.2.2.2 För mycket arbete 
 

Som vissa lärare uttryckte under ovanstående rubrik ansåg många lärare att de krävs för mycket 

arbete med att programinfärga undervisningen. En lärare uttryckte även svårigheterna med 

programinfärgning genom de krav de ställer på idrottslärarens kunskap inom yrkesämnet. För en 

bra programinfärgning krävs det bra kunskaper inom yrket. Vilket då kan ses som extra 

problematiskt i en klass med elever från flera olika yrkesprogram. Andra lärare presenterade också 
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problematiken med att det inte bara ställer krav på dig som idrottslärare utan också läraren inom 

yrkesämnet för att på bästa sätt kunna programinfärga undervisningen.  

 

5.2.2.3 Tidsbrist  
 

Tidsbrist var den faktor som de flesta idrottslärarna (19 st.) uttryckte var en av svårigheterna med 

att programinfärga undervisning. Vissa lärare (4 st.) uttryckte även detta i kombination med andra 

faktorer som att samarbeta med andra kollegor. Ett svar löd som följande:  

”Samarbetet med olika kollegor. Fungerar bra med vissa och andra inte alls. Förutsättningen att vi 

lärare som vill och kan samarbeta undervisar samma klasser. Eventuellt också svårt att få tid att 

planera ihop något tillsammans. Det kräver tid och engagemang från alla, lärare som elev.”  

Detta svar preciserar problematiken med att finna tid för programinfärgning på ett mer utförligt 

sätt. En annan uttryckte svårigheterna med programinfärgning med det enkla svaret: tidsbrist. 
  

5.2.2.4 Samarbete 
 

Flera lärare uttrycker problematiken med att lärare emellan har för dåliga möjligheter till att kunna 

samarbeta och programinfärga undervisningen så bra som möjligt.  

”Det krävs mycket tid och engagemang för att få ihop det. Sedan måste det vara schematekniskt 

möjligt och det krävs att hålla tungan rätt i mun när man planerar. Problemet är även att de flesta 

kommer på ett ämnesöverskridande samarbete allt eftersom och sällan innan/när schemat sätt 

ihop”.  

Detta var ett av de svar som utvecklar problematiken med lärares möjligheter att samarbeta. Andra 

uttryckte istället problemet med att vissa lärare inte delar samma vilja att programinfärga 

undervisningen vilken då försvårar det hela.  

 

5.2.2.5 Inga alls  
 

Trots att det framkommit att lärare ser olika svårigheter med att programinfärga undervisningen 

var det ändå ett antal (7 st.) som inte såg några alls, eller inte kunde komma på några. De lärare 

som ansåg att det inte såg några svårigheter med att programinfärga undervisningen tillhörde 

yrkesprogrammen frisör, vård- och omsorg samt byggprogrammet.  

 

5.3 Svårigheter och möjligheter med att programinfärga momentet 

ergonomi 
 

Syftet med undersökningen var även att ge insikt i huruvida momentet ergonomi anpassas utifrån 

elevernas framtida yrken samt i vilken utsträckning detta sker. Den sista och tredje frågeställningen 
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hade därför som ansats att belysa de svårigheter och möjligheter som idrottslärare på dessa 

yrkesprogram ser med att programinfärga momentet ergonomi. 

I en flervalsfråga fick idrottsläraren möjligheten att markera i vilken utsträckning han eller hon 

programinfärgar momentet utifrån eleverna yrkesprogram presenterade 67% att de 

programinfärgar delar av momentet. 26 % presenterade att de programinfärgar hela momentet och 

7 % programinfärgade inte momentet överhuvudtaget.  

I en ytterligare flervalsfråga fick lärarna även tillfället att redovisa i vilken utsträckning de 

programinfärgar momentet ergonomi. Ifall de programinfärgar en teoretisk del av momentet, en 

praktisk del samt ifall de använder sig av relevanta exempel i koppling till elevernas kommande 

yrke i deras undervisning. I frågan fick de möjligheten i att gradera huruvida dessa olika 

påståendena stämde överens med deras egna uppfattningar. Från att det inte stämmer alls till att det 

stämmer mycket. Resultatet visade att över hälften av lärarna (16 st.) inom varje yrkesprogram 

ansåg att påståendena stämde mycket överens.  

 

 

5.3.1 Svårigheter med att programinfärga momentet ergonomi 
 

Specifikt för momentet ergonomi såg respondenterna inga ytterligare svårigheter med att 

programinfärga detta moment än vad de presenterat som problematiskt i att arbeta med 

programinfärgning i ämnet idrott och hälsa i allmänhet. Tidsbrist och samspelet med andra lärare 

var de faktorer som idrottslärarna ansåg var de faktorer som påverkade programinfärgningen av 

momentet ergonomi. En lärare utvecklar problemet med tidsbrist såhär:  

”Det kräver dels mycket planeringstid och förberedelse av mig som undervisande lärare, men även 

att jag håller mig uppdaterad inom senaste forskning samt respektive program. Detta då det ständigt 

kommer nya tekniker samt hjälpmedel som påverkar ergonomin och arbetsmiljön inom 

programmen.” 

Några svar (5 st.) utvecklade också svårigheterna med att utveckla ett gott samarbete när andra 

lärare inte delar samma intresse för ämnet. Trots att vissa idrottslärare presenterade att det fanns 

vissa svårigheter med att programinfärga momentet ergonomi var det ändå 16 stycket av de totala 

24 som inte såg några som helst svårigheter med att programinfärga detta moment i 

undervisningen. 

 

5.3.2 Möjligheter med att programinfärga momentet ergonomi 
 

Till skillnad från svårigheterna med att programinfärga momentet ergonomi där var relativt få 

presenterar att de ser programinfärgningen som ett problem presenterar idrottslärarna istället att 

möjligheterna är flera.  

Det som gick att utläsa ifrån alla svar var att alla idrottslärare ifrån de olika yrkesprogrammen hade 

en gemensam syn på möjligheterna med att programinfärga momentet ergonomi.  De möjligheter 
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som förekom mest i svaren har jag sammanfattat som: koppling till yrket, tydlighet/helhet och 

motivation/intresse.  

Alla de olika yrkesprogrammen presenterade att genom programinfärgning av momentet ergonomi 

möjliggör det för en direkt koppling till elevernas kommande yrkesliv. En lärare förklarar 

fördelarna med att programinfärga momentet såhär:  

”Ger eleverna en förståelse för den verklighet de kommer ut till. Även en insikt i att se vilka 

svagheter som finns inom olika arbetsplatser avseende ergonomin. En väckarklocka. Förstås kan 

de även uppmärksamma goda exempel och lära sig vad det kan finnas för hjälpmedel t ex”. 

Andra lärare beskriver hur centralt ergonomi är för det kommande arbetslivet och därför hur viktigt 

det kan vara med programinfärgning av detta moment. En lärare skriver att eleverna får möjlighet 

att se en helhet med undervisningen och att den blir tydligare för eleven. Att programinfärga 

momentet ergonomi förklarade flera lärare gjorde undervisningen tydligare och skapade en helhet 

med idrottsundervisningen.  

Motivation och intresse var också möjligheter som lärare inom de olika yrkesprogrammen förklara 

kunde påverkas genom kopplingen till deras framtida yrke. Oftast presenterar lärarna detta i 

koppling med att de ser helheten med undervisningen i koppling till deras framtida yrke. 



28 
 

6. Analys 
 

Detta avsnitt har som avsikt att presentera en analys av de insamlade enkätsvaren och resultatet av 

dessa. Analysen av resultatet sker direkt i koppling till de teoretiska utgångpunkterna som tidigare 

presenterats i arbetet, KASAM och ramfaktorteorin. Som tidigare förklarat utvecklar Antonovsky 

(1991) att KASAM bygger på de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet samt 

meningsfullhet, dessa komponenter kommer därför i sin tur ligga till grund för analysen i koppling 

till denna teori. Analysen av ramfaktorteorin har jag som avsikt att presentera genom att direkt 

ställa de fyra stratorna mot varandra för en jämförelse av huruvida de olika ramfaktorerna har en 

påverkan på olika yrkesprogrammen.  

 

6.1 Programinfärgning och KASAM 
 

På grund av de liknande svar som idrottslärare för olika yrkesprogram gav om infärgning i 

allmänhet i ämnet idrott och hälsa och momentet ergonomi specifikt presenteras alla svar 

tillsammans och inte för respektive yrkesprogram i koppling till teorin KASAM.  

Programinfärgning bygger som sagt på att skapa en helhet med undervisningen. I och med alla de 

möjligheter och svårigheter som presenterats med att programinfärga undervisningen i idrott och 

hälsa anser jag därför att detta kan kopplas till KASAM.   

Respondenterna inom alla de olika yrkesprogrammen var enade om att: genom programinfärgning 

utvecklas undervisningen på ett sätt som bidrar till en miljö där intresse, motivation och 

meningsfullhet får chansen att frodas. Genom en programinfärgad idrottsundervisning där 

kunskaper då istället förmedlas inom tydliga ramar och i koppling till elevernas valda 

yrkesprogram ges därför eleverna möjligheten att förutse och organisera information som en helhet. 

Vilket i sin tur svarar för den begriplighet som Antonovsky (1991) utvecklar inom teorin KASAM. 

Fortsättningsvis menar idrottslärarna också att en av möjligheterna med programinfärgning är 

samarbetet lärare emellan. En uppgift som vissa lärare svarade som en utmanande uppgift, men 

genom ett gott samarbete finns det möjlighet att se det som en uppgift som är mer hanterbar i 

samverkan med andra lärare. Å andra sidan förklarade andra lärare också de eventuella svårigheter 

programinfärgning kan medföra angående samarbetet med andra lärare. Dessa lärara sa att vissa 

lärare inte delar samma intresse för ett programinfärgat arbete eller viljan att samarbeta 

överhuvudtaget. Vidare förklarar vissa lärare även att ett programinfärgat arbete kräver mer 

planering men också att det ställer högre krav på läraren, att de håller sina kunskaper om de olika 

yrkena uppdaterade. Detta skulle därför kunna försvåra idrottslärares arbete och göra det mindre 

hanterbart. Som jag presenterade kommer jag även att analysera resultatet utifrån ramfaktorteorin 

och alltså ramfaktorers påverkan på idrottsundervisningen. Analys av dessa faktorers påverkan ger 

även indirekt svar för komponenten hanterbarhet som bygger på huruvida vi har möjlighet att 

påverka vår situation. Meningsfullhet är som sagt den faktor inom KASAM som bygger på 

motivation. Denna faktor anser jag även är den som bäst stämmer överens med syftet av en 

programinfärgad undervisning. Som jag presenterar i resultatet är motivation en av de möjligheter 

som de flesta idrottslärare ser med programinfärgning. De förklarar fördelen med detta genom att 

eleverna klarare ser syftet med idrottsundervisningen och vilken mening den har för deras framtida 
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yrke. Det går också att förstå att ifall elever väljer att utbilda sig mot ett specifikt yrke genom ett 

yrkesprogram på en gymnasieskola där undervisningen programinfärgas efter elevernas egna val 

kommer undervisningen uppfattas som mer meningsfull.  Det finns även utrymme att se relevansen 

av Chens (2012) motivering där han förklarar vikten av att lärare använder sig av elevernas intresse 

som verktyg i formandet av undervisning och att lärare på så vis får ett bättre resultat. 

 

6.2 Ramfaktorteorin och ramfaktorers påverkan 
 

För denna undersökning användes ramfaktorteorin (Linde 2012) i syftet att undersöka huruvida 

olika ramfaktorer påverkar lärarnas möjligheter att genomföra ett programinfärgat arbete. 

Ramfaktorteorin synliggör som sagt de faktorer som utifrån påverkar lärarnas möjligheter att 

genomföra deras arbete. För denna studie har ramfaktorteorin specifikt använts i koppling med 

huruvida lärare programinfärgar idrottsundervisningen i allmänhet samt momentet ergonomi.   

Det idrottslärarna angav var att de i allmänhet uppfattar ramfaktorer som utomstående 

begränsningar i arbetet för en programinfärgad idrottsundervisning.  Som tidigare nämnt skilde det 

sig inte huruvida ramfaktorerna påverkar programinfärgning av momentet ergonomi specifikt mot 

för idrottsundervisningen i allmänhet. Jag kommer därför heller inte analysera dessa i skilda delar 

utan istället som en gemensam del, d. v. s. att denna analysen av ramfaktorernas påverkan svarar 

både för programinfärgning av idrottsundervisningen i allmänhet och momentet ergonomi. 

Ramfaktorer har en stor påverkan på lärarnas möjligheter till att programinfärga 

idrottsundervisningen. En av de vanligaste faktorerna som lärarna såg som påverkande var 

ekonomiska resurser (figur 4) vilket Torkar och Koch (2012) också förklarar genom deras studie 

gällande de faktorer som påverkar lärarnas möjligheter till infärgning. En annan ramfaktor som 

resultatet visar också spelar en stor roll vid programinfärgning är som Lundvall och Meckbach 

(2008) menade är bristen av tid (figur 1). Trotts de möjligheter som lärarna angav var bristen av 

tid också en av svårigheterna för att lyckas med ett programinfärgat arbete.  Fortsättningsvis, i 

samband de möjligheter som lärare ser med programinfärgning, ges det därför utrymme att tolka 

att ramfaktorerna indirekt har en påverkan av undervisningen och därmed elevernas motivation och 

resultat. Utifrån de begränsningar som lärarna svarade att ramfaktorerna har för programinfärgning 

av idrottsundervisningen, menar de även att dessa påverkar undervisningen negativt.  
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6.3 Skillnader mellan stratan 
 

Studien utgår som sagt ifrån fyra strator, som i sin tur bygger på de fyra olika yrkesprogram jag 

valt som utgångspunkt för min undersökning. Dessa yrkesprogram var byggprogrammet, vård -och 

omsorg, frisörprogrammet samt hotell-och restaurangprogrammet.  Nedan ges en analys av de 

skillnader idrottslärare presenterat i resultatet.  

 

6.3.1 Möjligheter och svårigheter med programinfärgning 
 

I resultatet framkom att idrottslärarna inom de olika yrkesprogrammen delade syn vad gäller vilka 

möjligheter som fanns med ett programinfärgat arbete. Däremot fanns det en skillnad i hur ofta 

vissa möjligheter och svårigheter förekom bland de olika yrkesprogrammen. Denna del av analysen 

har därför som ansats att belysa skillnaderna för de öppna svar som lärarna presenterat under 

resultatet (5.2.1 och 5.2.2). 

Idrottslärarna inom byggprogrammet och frisörprogrammet svarande med högst frekvens att 

möjligheten med programinfärgning var genom kopplingen till elevernas yrkesämne och framtida 

yrke. Med syftet att eleverna ska gå ut skolan och se ett värde i de kunskaper de förvärvat genom 

idrottsundervisningen. Idrottslärarna inom vård- och omsorg svarar också att kopplingen till 

elevernas kommande yrke var en möjlighet men inte i samma utsträckning jämfört med vad 

idrottslärarna i bygg- och frisörprogrammen sade. Idrottslärarna i vård- och omsorg svarade istället 

i hög grad att möjligheterna låg i att kunna förmedla kunskapen om skador kopplat till en god hälsa 

i och utanför skolan samt att idrottsundervisningen blir allt mer effektiv. Den möjlighet som hotell-

och restaurangprogrammet främst såg med programinfärgning var den tydlighet och helhet det 

bidrar med i undervisningen.  

Andra skillnader som gick att se utifrån resultatet var i vilken svarsfrekvens idrottslärarna inom 

yrkesprogrammen angav olika svårigheter med programinfärgning. Något som direkt gick att 

uppmärksamma var att idrottslärare inom hotell- och restaurangprogrammet var de idrottslärare 

där flest inte såg några svårigheter alls (5.2.2) med att programinfärga idrottsundervisningen. 

Idrottslärarna inom vård- och omsorgsprogrammet var de som flest såg tidsbrist som en svårighet 

i att arbeta programinfärgat. Idrottslärarna inom frisörprogrammet var också, tillsammans med 

idrottslärarna inom byggprogrammet de idrottslärare som hade högst svarsfrekvens vad gäller att 

en brist på kunskap inom yrkesämnet var en svårighet med programinfärgning. Många av 

idrottslärarna på vård- och omsorg såg inga svårigheter alls med programinfärgad undervisning, 

dock inte med samma markanta skillnad som med idrottslärarna på hotell-och 

restaurangprogrammet. Däremot var svårigheten att kunna samarbeta med andra kollegor den 

svårighet som oftare presenterades bland idrottslärarna på vård- och omsorgsprogrammet, till 

skillnad från de andra yrkesprogrammen. 
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6.3.2 Ramfaktorers påverkan inom olika yrkesprogram 
 

De ramfaktorer som idrottslärare i de olika yrkesprogrammen ansåg hade störst påverkan, var 

kollegor, tid och ekonomiska resurser.  

I syfte att undvika en upprepning av de digitala utfallen har jag istället gjort valet att enbart 

presentera en summering av i vilken utsträckning de olika yrkesprogrammen påverkats av de 

olika faktorer och ramfaktorer jag utgått ifrån i studien. Med målet att presentera denna 

summering så tydligt som möjligt gjorde jag valet att sammanställa de olika faktorernas 

medelvärde i formen av ett slutvärde. Med andra ord slog jag samman de medelvärden som t. ex. 

byggprogrammet hade för de åtta olika faktorerna (figur 1–8). Då det maximala värdet för enskild 

faktor var 3 betyder detta att det maximala värdet skulle vara 24. Detta värde representerar i sin 

tur en sammanfattning av huruvida ett yrkesprogram totalt sett påverkas utav dessa ramfaktorer. 

Figur 9. Sammanlagd påverkan på programinfärgning av olika faktorer och ramfaktorer inom de 

olika yrkesprogrammen som idrottslärare avgav. 

En sammanslagning av samtliga undersökta faktorer visar på att idrottslärarna inom  

yrkesprogrammet vård- och omsorgsprogrammet är de idrottslärare där ramfaktorer verkar ha störst 

påverkan när syftet är att programinfärga undervisningen (figur 9). Ramfaktorernas totala påverkan 

som idrottslärare på vård- och omsorgsprogrammet uppgav blev 10,92 av 24 totalt. Det 

yrkesprogram där ramfaktorerna hade näst störst påverkan var byggprogrammet, deras totala värde 

blev 8,8 av 24. Vidare var det sammanfattade värdet förfrisörprogrammet 7,63 av 24. De 

idrottslärare som minst ansåg att dessa ramfaktorer påverkade deras möjligheter till att 

programinfärga idrottsundervisningen var lärarna på hotell-och restaurangprogrammet. Deras 

totala påverkan av ramfaktorerna var 7,14 av de maximala 24.  

I koppling till ramfaktorteorin (Linde, 2012) går det att tolka figur 9 på det viset att idrottslärarna 

inom de olika yrkesprogrammen påverkas olika mycket av ramfaktorerna. För att göra bra 

programinfärgningar krävs det att undervisningen presenteras i relevanta sammanhang och i en 

helhet (Skolinspektionen, 2017). Vård- och omsorgsprogrammet där ramfaktorerna hade störst 

påverkan (figur 9) kanske som yrkesämne ställer högre krav som t. ex. lokaler och ekonomiska 
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resurser (figur 3–4) för att kunna genomföra en god programinfärning. Utöver att all 

programinfärgning påverkas av ramfaktorer så begränsas det även av huruvida idrottslärarna inom 

de olika yrkesämnena har tillgång till tidigare exempel på hur en programinfärgad undervisning 

kan bedrivas (Anderson och Anderson, 2012). Hotell-och Restaurangprogrammet som var det 

yrkesprogram där idrottslärarna påverkades minst av ramfaktorer (figur 9) och kanske detta resultat 

beror på att detta är ett yrkesprogram som är ”lättare” att programinfärga inom 

idrottsundervisningen och att lärare har tillgång till tidigare exempel på hur de kan gå tillväga för 

att programinfärga detta yrkesämne.  

I samband med huruvida idrottslärarna inom de olika yrkesprogrammen totalt sett påverkas av 

ramfaktorer i arbetet för en programinfärgad undervisning (figur 9) påverkas eleverna i koppling 

till teorin KASAM (Antonovsky, 1991). Att eleverna upplever en känsla av sammanhang i 

undervisningen kan direkt kopplas till syftet med just programinfärgning, att presentera kunskaper 

inom relevanta sammanhang och i en helhet (Skolinspektionen, 2017). Om elevers intresse och 

yrkesämne är utgångpunkt för programinfärgning kommer lärare enligt Chen (2012) lättare kunna 

initiera och modifiera inlärningsbeteenden samt öka elevers motivation och resultat (Rudhe, 1997). 

I koppling till figur 9 går det att tolka resultatet på de viset att eleverna inom vård-och 

omsorgsprogrammet där ramfaktorer hade störts påverkan, skulle vara mindre motiverade och ha 

ett sämre resultat. Och eleverna inom Hotell-och restaurangprogrammet skulle känna en större 

känsla av sammanhang och vara mer motiverade och bättre resultat.  Dock så är syftet med denna 

studie inte att mätas elevers prestationer inom de olika yrkesprogrammen och det går därför inte 

dra någon slutsats för att detta nödvändigtvis skulle stämma. 
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7. Diskussion och slutsats 
 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultatet som presenterat genom studiens undersökning i 

samband med analysen och vad den tidigare forskningen säger om ämnet. Jag kommer även 

diskutera den metod jag valde för detta arbete, vad bortfallet var men också hur studien svarar för 

begreppen validitet och reliabilitet. Inför resultatdiskussionen skulle jag till att börja med vilja säga 

att, utifrån studiens syfte och de frågeställningar som formulerats anser jag att studien med dess 

resultat gett svar på det jag ville undersöka. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

7.1.1 Programinfärgning?... Javisst! 
 

I inledningen presenterade jag i samband med Skolinspektionen (2017) problematiken med att 

programinfärgning inte sker i den utsträckning som det behövs på olika yrkesprogram i syfte att 

skapa den helhet som behövs för elevernas lärande. De presenterade som sagt att endast fem av 34 

skolor arbetade med programinfärgning i tillräcklig utsträckning. Denna studie gjordes inte 

specifikt för huruvida idrottslärare programinfärgar deras idrottsundervisning utan bland lärare 

inom olika yrkesprogram och ämnen. Genom min studie och vad resultatet visar finns det därför 

utrymme att inte se detta som ett område bland idrottslärare. Under alla mina år i skolan och ett 

aktivt deltagande på idrottsundervisningar har jag en erfarenhet av programinfärgning inom 

idrottsundervisningen som är tvärt emot vad resultatet i studie visade, att programinfärgning sker, 

i god utsträckning till och med. I resultatet framkom det att de flesta lärare angav att de endast 

programinfärgade delar vad gäller momentet ergonomi. Det finns således möjlighet och utrymme 

att utveckla undervisningen än mer i syfte att förmedla den helhet som argumenterats som kritisk 

för elevernas resultat (Rudhe, 1997). Jag kan även se hur ett mer programinfärgat arbete kan 

möjliggöra att förtydliga ämnet idrott och hälsas betydelse inom utbildning (se t ex Placek & 

O´Sullivan, 1997 förklarar ett ämne som emellanåt ses som oseriöst och oviktigt).  

I samband med gällande undersökning och alla de möjligheter och svårigheter som lärare 

presenterat med programinfärgning har jag fått insikt i hur jag kan arbeta som lärare. Jag ser 

programinfärgning som något absolut nödvändigt i alla former av undervisning, och det jag syftar 

på då är främst det som Chen (2012) utvecklar: Att som lärare visa ett engagemang för vad eleverna 

har för intressen och på den vägen forma modeller för undervisningen som tar vara på dessa i syfte 

att motivera elever och till att äga sitt eget lärande. 
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7.1.2 Olika förutsättningar för programinfärgning 
 

Som jag presenterade i resultatet var det endast två idrottslärare av de som svarade på enkäten som 

inte använde sig av en programinfärgad undervisning. Dessa var som sagt inte en del av resultatet. 

De två idrottslärarna såg emellertid samma möjligheter som de idrottslärare som använde sig av 

programinfärgning, d. v. s. att undervisningen får ett tydligare syfte och därmed mer motiverade 

elever. Svårigheterna de presenterade stämde också överens med vad lärarna som arbetade 

programinfärgat presenterat: att programinfärgning kräver ett gott samarbete och tar tid. Ingen av 

dem presenterade heller att de upplevde en brist av kunskap om vad programinfärgning innebär, 

däremot så ansåg en av dem att de var svårt. Alla arbetsplatser ser olika ut och har olika 

förutsättningar som t. ex. kollegor, scheman eller ekonomiska resurser. Studiens enkät 

formulerades inte på ett sätt som gav respondenten möjligheten att på ett mer kvalitativt sätt 

utveckla anledningarna till varför de inte arbetar med programinfärgning i deras undervisning. 

Däremot hade respondenterna som sagt möjligheten att gradera huruvida de olika faktorerna 

påverkade deras möjligheter till programinfärgning. Dock tog inte denna studie hänsyn till de olika 

förutsättningar som idrottslärarna inom dessa yrkesprogram arbetar utifrån under fråga 6 i enkäten 

(se bilaga 3). Hur läroplanen påverkar deras val av metod för undervisning. Till exempel att 

byggprogrammet och vård-och omsorgsprogrammet har kunskaper inom ergonomi som delar av 

deras examensmål.  

En tanke till varför dessa lärare inte programinfärgar undervisningen skulle kunna vara att de ser 

att kraven för vad som ses som en programinfärgad undervisning är högre inom yrkesprogrammen 

bygg och vård-och omsorgsprogrammet. Med andra ord, att kraven på ett programinfärgat arbete 

eventuellt skulle vara högre inom dessa yrkesprogram utifrån vad läroplanen uttrycker. Jag kan 

dock se anledningen vara som jag tidigare beskrev, att alla arbetsplatser inte har samma 

förutsättningar och där samarbete av olika skäl inte är genomförbart. 

Något som denna studie inte tar hänsyn till gällande ramfaktorer är de olika förutsättningar som 

idrottslärarna inom dessa yrkesprogram arbetar utifrån. Hur läroplanen påverkar deras val av metod 

för undervisning. Till exempel att byggprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet har 

kunskaper inom ergonomi som delar av deras examensmål.  

Som jag presenterade genom Sellin (2015) finns det även inga regelmässiga hinder för att lärare 

ska kunna adaptera ett mer programinfärgat arbete. Det är som sagt något som uppmuntras i 

läroplanen men kanske inte i den utsträckning det skulle behövas. Trots att jag själv inte har några 

större mängder erfarenheter av att jobba som lärare är det ändå en förhoppning att 

programinfärgning skulle få en större betydelse i läroplanen och att lärare ges större möjligheter 

att samarbete. Men tanke på alla de möjligheter som lärare uttryckt och att ett gott samarbete även 

kan underlätta för bedömning.   
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7.1.3 Programinfärgning och framtiden 
 

Kursen idrott och hälsa (Skolverket, 2011) har som syfte att ge eleverna möjlighet att finna intresse 

för och förmågan att använda sig av olika fysiska aktiviteter som en källa till välbefinnande. Vidare 

strävar kursen inte heller bara efter att förmedla kunskaper om hur ens hälsan påverkas i olika 

miljöer utan också att väcka uppmärksamhet för de olika hälsofrågor som blir relevant i samband 

med samhället och arbetslivet. 

Anderson och Anderson (2012) förmedlar problematiken med att ifall kunskap inte med jämna 

mellanrum stimuleras riskerar de att glömmas bort. Lösningen för detta problem presenterar de 

som sagt i formen av programinfärgning. Genom att kunskaperna inom ett specifikt ämne 

återkommer i andra ämnen menar dem minimerar risken att kunskaper glöms bort. Med detta sagt 

skulle en därför kunna tolka detta på det viset att: genom en programinfärgad undervisning befästes 

kunskaperna som skolan vill förmedla på ett starkare sätt och skolan skulle bättre uppfylla 

uppdraget med att utveckla individer i att bli ansvarstagande och kompetenta medborgare.  

Som jag presenterade i inledningen med hjälp av Arbetsmiljöverket (2017) beskriver de i samband 

med deras redovisning (bilaga 1.) att de finns en stor andel svenskar som har problem med olika 

typer av arbetsskador eller annan arbetsrelaterad ohälsa. Med tanke på Skolinspektionens 

redovisning (2017) angående de fåtal inslag av att programinfärgad undervisning på olika 

yrkesprogram skulle detta kunna svara för de Anderson och Anderson (2012) utvecklar gällande 

att befästa och stimulera kunskap. Vid det här laget vet vi att yrkesprogram som byggprogrammet 

och vård- och omsorgsprogrammet har som examensmål att förmedla kunskaper om ergonomi och 

kunna applicera denna kunskap i syfte att förebygga och undvika arbetsskador. Vilket som sagt 

också är de krav som Arbetsmiljöverket (2017) presenterade, att en arbetstagare ska besitta dessa 

kunskaper och kunna rapportera felaktigheter i arbetsmiljön och undvika arbetsskador. 

Sammanfattningsvis menar jag att ifall programinfärgning överlag skulle få en större del i 

läroplanen och ergonomi skulle bli en del av examensmålen inom fler program skulle kanske de 

kunskaper som är kritiska för dessa yrkesprogram med deras kommande yrken förankras på ett 

med betydelsefullt sätt. Och med mer kunnande och riskmedvetna medborgare skulle det kanske 

ske en minskning av arbetsrelaterade skador och en förbättring av den generella hälsan inom dessa 

yrken. 
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7.2 Slutsats 
 

Syftet med gällande studie var att undersöka hur momentet ergonomi tas upp i idrott och hälsa och 

relateras till valt framtida yrke. Samt att undersöka vilka möjligheter som lärare i ämnet idrott och 

hälsa ser och vilka genomförande lärare i idrott och hälsa gör i syfte att programinfärga 

idrottsundervisningen och mer specifikt momentet ergonomi. Vad gäller den första 

frågeställningen gällande idrottslärares möjligheter att samarbeta med andra lärare i syfte att skapa 

helhet genom programinfärgning så visar denna studie att ramfaktorer påverkar lärarnas 

möjligheter i stor utsträckning. Tid, ekonomiska resurser och kollegor (5.1) är de faktorer som 

främst försvårar idrottslärarnas möjligheter att programinfärga undervisningen. Däremot varierar 

det en del huruvida mycket dessa olika ramfaktorer påverkar idrottslärarna beroende på vilket 

yrkesprogram de arbetar inom. Vad gäller den andra frågeställningen angående vilka för- och 

nackdelar idrottslärare ser med att programinfärga idrottsundervisningen i syfte att skapa helhet 

hade idrottslärarna inom de olika yrkesprogrammen en delas syn. De fördelar som idrottslärarna 

främst såg med programinfärgad undervisning var ett ökat samarbete, ökad motivation, en tydligare 

helhet med undervisningen och ett bättre resultat (5.2.1). För nackdelarna (5.2.2) var det 7 stycken 

som inte såg några nackdelar alls med en programinfärgad undervisning. De nackdelar som 

framkom var problematiken med flera yrkesprogram i samma klass, att det kräver för mycket 

arbete, tidsbrist och att ett fungerande samarbete inte alltid är möjligt. Den tredje frågeställningen 

specificerar svårigheterna och möjligheterna med att programinfärga momentet ergonomi. Som 

presenterat i resultatet (5.3) så innebar programinfärgning för momentet ergonomi specifikt inga 

ytterligare svårigheter eller möjligheter utöver de som presenterats för programinfärgning i 

allmänhet. Med andra ord verkar utmaningen inte ligga i vad som ska programinfärgas utan snarare 

i de faktorer omkring som försvårar ett programinfärgat arbete, som olika ramfaktorer.   

 

7.3 Metoddiskussion 
 

Under denna del av diskussionen kommer jag främst diskutera mitt val av metod för denna 

undersökning, vilka för-och nackdelar mitt val av metod hade för detta arbete. Fortsättningsvis 

kommer jag även att diskutera hur denna studie står sig i relation till validitet och reliabilitet. 

Syftet med denna studie var som sagt att få insikt i huruvida idrottslärare programinfärgar 

idrottsundervisningen i allmänhet samt mer i specifikt momentet ergonomi och anpassar 

undervisningen efter elevernas yrkesämne. Vilka möjligheter lärare har för att göra detta, men 

också vilka ansträngningar de gör i syfte att uppfylla denna uppgift. 

Utifrån syftets formulering bygger undersökningen på två delar, en kvalitativ och en kvantitativ 

del. Den kvalitativa delen svarar för lärarnas åsikter gällande för- och nackdelar med 

programinfärgning samt de ansträngningar de gör. Den kvantitativa delen svarar för vilka 

möjligheter lärarna har att genomföra ett programinfärgat arbete. Med detta i åtanke och med 

ambitionerna att undersöka hur detta ter sig inom flera olika yrkesprogram valde jag att använda 
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mig av enkät som metod för på ett enkelt och smidigt sätt försöka få in så mycket svar som möjligt 

ifrån de olika yrkesprogrammen. Med detta som syfte anser jag att min valda metod var det rätta 

valet för studien då jag fick en större mängd svar än ifall jag skulle använt mig av till exempel 

intervju som metod. Problematiken med detta arbete och denna metod har istället varit den låga 

svarsfrekvensen som metoden resulterade i. Vilket var en av riskerna med en webbaserad enkät 

som jag belyste genom Ejlertsson (2014).  Jag skickade som sagt ut min enkät till 280 unika e-

postadresser med tre påminnelser, trots detta fick jag totalt 44 svar på enkäten. Att en lärare inte 

väljer att delta i en undersökning är svårt att påverka, och med facit i hand skulle ambitionen kanske 

varit att nå ut till 1000 olika lärare. Problematiken anser jag delvis låg i begränsningen av urvalet, 

de vill säga, de fyra olika yrkesprogrammen. Insamlandet av e-postadresser för idrottslärare 

specifikt inom dessa yrkesprogram var en tidskrävande och svår uppgift. Kanske hade det räckt 

med att undersöka endast två yrkesprogram.  

 

7.3.2 Validitet och reliabilitet 
 

I metoden utvecklas begreppen validitet och reliabilitet genom Ejlertssons (2014) förklaring av 

dess betydelse i en undersökning. Validitet svarar för vad som är tänkt ska mätas och ifall man 

faktiskt mätt detta. Utifrån det resultat som enkäten bildade anser jag att validiteten var god. Jag 

fick svar på det jag sökte svar på. I enkäten utvecklas vad begreppet programinfärgning betyder i 

syfte att minska risken för missförstånd. Vidare gjordes även en tydlig fördelning av enkäten för 

vad som gällde programinfärgning i allmänhet och för momentet specifikt. Som presenterat i 

utformandet av enkäten möjliggjorde den även för en fördelning av legitimerade och icke 

legitimerade lärare, vilket ger en tydligare kartläggning av respondenterna ifall en liknande studie 

skulle göras om, i detta fall var dock alla som svarade legitimerade. Jag anser även att jag använder 

mig av tydliga direktiv i utformandet av frågor vilket minskar risken för tveksamhet.  

Reliabiliteten utvecklar Ejlertssons (2014) som sagt i formen av att ifall respondenterna ger samma 

svar vid flera mättillfällen är reliabiliteten hög. I detta fall har inte mätningen skett två gånger och 

jag kan därför inte reflektera över reliabiliteten i den avsikten. Däremot kan jag utvärdera 

undersökningen i dess helhet och den svarsfrekvens som undersökningen hade. Trots att studien 

bestod av en större del kvalitativa data tror jag att ifall denna studie skulle genomföras en ytterligare 

gång i samma utsträckning men med en högre svarsfrekvens skulle jag kunna se att resultatet 

eventuellt skulle kunna variera.  

 

  



38 
 

8. Slutord 
 

Syftet med studien var att undersöka huruvida lärare i ämnet idrott och hälsa inom olika 

yrkesprogram programinfärgar idrottsundervisningen och mer specifikt momentet ergonomi. 

Resultatet visar att det inte är någon större skillnad på svårigheterna och möjligheterna att 

programinfärga momentet ergonomi specifikt än ämnet idrott och hälsa i allmänhet. Idrottslärarna 

inom de olika yrkesprogrammen hade alla en gemensam syn på vilka fördelar en programinfärgad 

undervisning har och att nackdelarna är få men att de kräver mer arbete och ett gemensamt intresse. 

Med detta sagt är ändå mina förhoppningar att programinfärgning får större plats och tydligare 

direktiv i framtida läroplaner.   

 

 

9. Vidare forskning 
 

Något jag anser vore intressant som vidare forskning hade varit en studie som fokuserar på lärares 

möjligheter till programinfärgning med utgångspunkt i rektorernas påverkan. Trotts att denna 

studie visar att lärare inte ser rektorers ledarskap som någon större påverkan tror jag att de kan 

påverka situationen ännu mer. Rektorer skulle därför kunna intervjuas i syfte att undersöka vilka 

idéer som ligger till grund för schemaläggning etc. ges lärare tid till att samarbeta och 

programinfärga undervisningen? 
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