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Abstrakt 
 

The purpose of this study was to research how teachers educate students who are 

present but not participating during physical education and health classes. The purpose 

was also to find out the teachers’ goals for the alternative education and how this is 

anchored in the curriculum. There has been past research about absence from physical 

education and health classes, but there is a knowledge gap regarding how teachers are 

supposed to handle students who are present but not participating. The study is based on 

qualitative semi-structured interviews with teachers in the south of Sweden. The 

selection of participants, teachers, was chosen both from a convenience and a time 

aspect. Two separate groups emerged from the results of the study. One group felt that 

the time pressure made it hard to plan and carry through the alternative education for the 

students who do not participate in the regular education. The other group had a 

predetermined plan with the purpose that all students who came to the lesson in physical 

education and health could participate on their own terms. The analysis of the results is 

connected to our theoretical starting point which for this study is the curriculum theory. 

One thing, among others, which came to light during the analysis was that the teachers 

who work towards including all students in the regular education has a goal and 

assessment that is more in line with the knowledge requirements than the teachers who 

let the non-participating students sit on the side or take a walk. The results of this study 

are not possible to generalize but can be of interest for further research into the subject. 
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Förord 

 

Vi vill tacka de lärare som tagit sig tiden och ställt upp på intervju. Vi vill också tacka 

vår handledare Göran Gerdin för den vägledning han givit oss genom skrivprocessen. 

Avslutningsvis vill vi även tacka våra studiekamrater och blivande kollegor för det stöd 

de givit oss. 

 

Jens Erlandsson och Didrik Westerholm, Kalmar den 4 november 2016.  
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1 Inledning  

Vid de verksamhetsförlagda utbildningarna som universitetet har erbjudit oss har vi lagt 

märke till att det finns ett antal elever som är närvarande, men ej deltagande under 

lektionen i idrott och hälsa. Skolinspektionen (2012) menar att denna typ av närvaro 

skiljer sig åt från andrar ämnen.   

 

Skiljer sig då idrott och hälsa från andra ämnen vad gäller elevernas deltagande i 

undervisningen? Frågan är inte enkel. Dock är det klart att ämnets innehåll och 

inramning gör att elever som inte är aktiva i undervisningssituationen blir synliga 

på ett helt annat sätt än i till exempel svenska eller matematik. En elev som sitter 

ned under ett fysiskt pass syns, medan en elev som ritar gubbar i boken istället för 

att räkna är svårare att uppmärksamma (Skolinspektionen, 2012, s20).  

 

Utifrån detta ville vi undersöka hur lärarna i idrott och hälsa agerar vid situationer då 

elever är närvarande, men ej deltagande samt om det förankras i läroplanen. När 

skolinspektionen var på besök i de olika skolorna träffade de på ett hundratal elever som 

var närvarande i skolan, men som ej deltog i undervisningen i idrott och hälsa 

(Skolinspektionen, 2012). Denna bilden känns även igen från tidigare år, 2010, då det 

var ett oväntat högt antal elever som var närvarande, men ej deltagande. Detta slår fast 

att det finns ett stort antal elever som faktiskt är närvarande, men inte deltagande. 

Frågan vi ställer oss är: Vad får de icke deltagande eleverna göra istället för, eller i, den 

ordinarie undervisningen? 

 

Det finns olika typ av tänkbara förklaringar vad gäller de eleverna som inte deltar på 

undervisningen i idrott och hälsa. Ett exempel är brist på motivation. Jenner (2004) 

visar på olika aspekter som spelar roll när det gäller problematiken vad gäller 

motivation, men även aspekter som visar hur lärare arbeta med en motivationsskapande 

process. Vidare tar Engström och Redelius (2002) upp problematiken om vad elever 

som inte deltar i den ordinarie undervisningen missar för grundläggande psykiska 

behov. Det vill säga de eleverna som får går en promenad, sitta utanför lektionssalen 

eller på annat sätt inte får vara med i den ordinarie undervisningen. Människan behöver 

känna mening, sammanhang, struktur, värde, samhörighet med mera (Engström och 

Redelius, 2002). Det är en lärares uppgift att eleverna får dessa behov tillfredsställda så 

gott det går, men hur ser det ut i dag ute i skolorna?  

 

I samband med undervisningen i idrott och hälsa ska eleverna ges möjligheten till att:  
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 röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,  

 planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska 

aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,  

 genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden 

och miljöer, och  

 förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land 

och i vatten (Skolverket, 2012).  

 

Ger lärarna elever som är närvarande, men ej deltagande möjlighet till detta i en 

alternativ undervisning? Vår egen erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

är att den vanligaste företeelsen för närvarande, men ej deltagande elever är en 

promenad. Skolverket (2012) nämner inte någonting om vad lärare vilken typ av 

alternativ undervisning som lärare kan ge frånvarande elever. I den nuvarande 

lärarutbildningen får dock lärare lära sig om hur det går att förankra elevernas 

alternativa aktivitet i läroplanen. Därför sökte vi även i Skolverkets (2012) 

bedömningsstöd för idrott och hälsa om det stod någonting på ämnet där. I 

bedömningsstödet hänvisade de till den nationella utvärderingen av skolan 2003 där det 

uppmärksammades att närvaro var ett vanligt kriterium för betyget godkänt (Skolverket, 

2005). Som svar på detta skriver de följande: 

 

Att eleven är närvarande, deltar i och är aktiv på lektioner och andra aktiviteter är 

viktigt för att det ska ske något lärande, men för att nå måluppfyllelse så krävs 

kunskap i en vidare mening än att delta (Skolverket, 2012, s.3).  

 

Detta faktum bidrar till att själva närvaron premieras före vilka förmågor som eleverna 

faktiskt lär sig och klarar av. Därför befogas frågan om huruvida lärarna kan förankra 

den alternativa undervisningen i läroplanen.  

 

Det finns många frågetecken vad gäller hur lärare ska agera när det kommer till elever 

som ej deltar på den ordinarie undervisningen i idrott och hälsa. Den tidigare 

forskningen tar upp en mängd olika orsaker och fenomen som förklarar varför eleverna 

inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa, exempelvis att de känner avsmak 

(Engström och Redelius, 2002). Vidare förmedlas aspekter om hur elever som ej deltar i 

den ordinarie undervisningen känner sig i förhållande till gruppen (Friendsrapporten, 

2015). Därför är det viktigt att ta reda på vad lärare faktiskt gör för dessa elever och vad 

som ligger bakom de besluten.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärarnas undervisning för elever som är 

närvarande, men ej deltagande under lektionen i idrott och hälsa ser ut. Ett vidare syfte 

med studien var att ta reda på lärarnas målsättning med den alternativa undervisningen 

samt hur detta förankras i läroplanen.  

 

Baserat på detta syfte formuleras följande frågeställningar: 

 

 Vad för alternativ undervisning erbjuder lärarna de elever som är närvarande, 

men ej deltagande under idrott och hälsa lektionerna? 

 

 Vad är lärarnas målsättning med den alternativa undervisningen och hur 

förankras detta i läroplanen? 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel visas tidigare forskning på ämnet. Uppbyggnaden på kapitlet är liknande 

en trattmodell där, först, det mer breda om ämnet lyfts fram för att sedan rikta in sig på 

exakt det uppsatsen studerar. Kapitlet består av tre stycken underrubriker som är 

följande: Frånvaro, elevperspektivet och lärarperspektivet. Under rubriken frånvaro lyfts 

det fram bland annat studier från England där de undersökt vilka faktorer som är 

bakomliggande för frånvaro och om det är tjejer eller pojkar som är mest frånvarande. 

Efter denna översiktliga bild kommer vi in på frånvaro i svenska skolan där det 

diskuteras vilka faktorer som är störst i svenska skolan. Efter detta fokuseras det på 

ämnet idrott och hälsa och hur frånvaron ser ut där.  

 

Under rubriken elevperspektivet behandlas frågan varför elever är frånvarande från 

skolan, vilka faktore som är bakomliggande och vad säger eleverna om situationen. Till 

sist kommer vi in på rubriken lärarperspektivet där det lyfts fram vad som kan göras av 

lärarna, vilka metoder som ska användas för att locka och behålla eleverna i skolan och 

på idrott och hälsa timmarna.  

 

2.1 Frånvaro  

Sheppard (2007) har undersökt svårigheter vad gäller närvaro i skolorna i England. 

Denna studie visar att det fanns en tendens att de föräldrar som hade det ekonomiskt 

svårt oftare ringde in till skolan och meddelade att deras barn skulle vara frånvarande 

från skolan. Studien visar också att flickor har en högre frånvaro än vad pojkarna har 

trots att pojkarna hade fler fall av förolämpningar. Alltså skilde det sig åt vad gäller 

könen när det kommer till korrelationen frånvaro och förolämpningar. Det visade sig 

också att skolfrånvaron, i sig, inte berodde på dessa förolämpningar. Vidare visar 

studien på olika försök att förbättra den rådande situationen med de frånvarande 

eleverna. De senaste mätningarna om utbildning handlar om att förbättra närvaron i 

skolorna och detta genom föräldrakontakt, som innebär att föräldrar får gå 

föräldrakurser om så behövs. I de fall då barnen far illa får föräldrarna fortsätta gå dessa 

kurser, om så domstolen anser detta nödvändigt, om inte deras barns närvaro i skolan 

hade förbättrats under de senaste 12 veckorna i samarbete med skolan samt skolans 

välfärdsservice. Avslutningsvis tar Sheppard (2007) upp slutsatser som dragits utifrån 

studien och då nämns det att det finns många undersökningar om frånvaro och att elever 

med tuff bakgrund kan finnas i riskzonen för skolfrånvaro. Det finns dock inte lika 
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mycket skrivet om specifika anledningar till varför det är så, samt inte heller några 

förslag på metoder för att hjälpa de elever som inte är närvarande elever och dess familj 

(Sheppard, 2007). 

 

 

2.1.1 Frånvaro i svenska skolan 

De faktorerna enligt Landell m.fl. (2015) som är associerade med skolfrånvaro kan 

delas in i olika aspekter: individen, familj, skola och sociala faktorer. De olika 

faktorerna integrerar ömsesidigt med varandra och det är typiskt att en rad olika faktorer 

är inblandade när det kommer till elever som är frånvarande (Gregory & Purcell, 2014). 

Dessa faktorer varierar från fall till fall och vanligtvis är det vissa aspekter som påverkar 

uppkomsten till frånvaro, medan andra faktorer och aspekter upprätthåller frånvaron. Ett 

exempel är att det kan bli en rädsla för att återvända till skolan efter en lång frånvaro, 

eleven i fråga blir rädd för det sociala. Detta är en vanlig faktor som upprätthåller 

frånvaro (Malcolm m.fl. 2003). 

De frånvarofallen som rapporterats och som har aspekter ur individen, har ofta 

kopplingar till psykiska problem såsom ångest och depression (Landell m.fl. 2015). 

Friendsrapporten (2015) visar att var femte elev i hög- och mellanstadiet har blivit 

kränkt i skolan av en annan elev. I de flesta fall har kränkningarna upphört inom några 

veckor, men fyra procent av barn och unga uppger att de har blivit mobbade i flera 

månader eller längre. Detta motsvarar ett barn i varje klass. När man blir utsatt för 

mobbning kan detta i slutändan leda till låg självkänsla, oro, ångest, depressioner och 

självmordstankar. Barn som är utsatta under en längre tid upplever dessutom en lägre 

känsla av sammanhang och meningsfullhet och löper större risk att hamna i utanförskap 

(Freindsrapporten, 2015). Eftersom år 2015 i Sverige kändes sig i snitt en elev per klass 

att denne blivit mobbad, löper dessa elever stor risk att falla inom de riskområden som 

Landell m.fl. (2015) skriver om gällande frånvaro i skolan (Landell m.fl. 2015). Den 

svenska skolan är till för alla elever och den värdegrunden som ska ligga till grund för 

verksamheten i den svenska skolan betonar också människolivets okränkbarhet, alla 

människors lika värde, jämställdhet, solidaritet med svaga och utsatta samt individens 

frihet och integritet (Larsson & Meckbach, 2012). 

 

2.1.2 Frånvaro i idrott och hälsa 

Eriksson (2003) har undersökt vad idrott och hälsa lärare i Sverige anser är den 

viktigaste lärdomen som undervisningen kan ge är att eleverna har roligt genom fysisk 
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aktivitet. Den näst viktigast lärdomen är att eleverna lär sig att samarbeta och den tredje 

viktigaste lärdomen är att eleverna får en förbättrad fysik. Grundskolelärarna i 

undersökningen tycker att det allra viktigast är att eleverna har roligt genom fysisk 

aktivitet och gymnasielärarna tyckte likadant. För att skolan ska kunna ge eleverna 

undervisning, krävs att eleverna kommer till de lektioner som ges (Eriksson, 2003). 

Eriksson (2003) undersökte om det var en hög frånvaro vid lektionerna i Idrott och 

hälsa. På en femgradig skala, var det bara sju procent som angav att frånvaron var ett 

problem i hög eller mycket hög grad i grundskolan. Gymnasielärarna ser dock problem 

med frånvaron i mycket högre utsträckning, 36 procent av gymnasielärarna tycker att 

frånvaron är ett problem i hög eller mycket hög grad. I gymnasiet är det 13 procent som 

var frånvarande ”den senaste skolveckan” och i grundskolan fyra procent (Eriksson, 

2003). Kunskapsluckan denna undersökning ville framhålla och lyfta intresse för, 

handlar om vad eleverna som är närvarande på undervisningen i idrott och hälsa, men 

som inte deltar i den ordinarie undervisningen får göra. Hur många gäller det och hur 

ofta sker detta? Vad händer med dessa elever? Vad gör lärarna för att utveckla deras 

kunskaper och förmågor? Förankras denna alternativa undervisning i läroplanen? 

 

2.2 Elevperspektivet 

Det har konstaterats att det faktiskt finns elever som är närvarande, men ej deltagande. 

Det finns olika sätt att angripa detta faktum, delta med vanliga kläder, teoretiska 

uppgifter, promenad och så vidare. Larsson och Meckbach (2012) anser att en faktor till 

drivkraften att delta i undervisningen är sociokulturell, det vill säga att den bygger på 

samspelet mellan människor. De menar att om eleven ser något meningsfullt i att röra 

sig i gynnsamma sociala förhållande så kommer hen att göra det (Larsson och 

Meckbach, 2012). Engström och Redelius (2002) beskriver att det finns fler aspekter 

kring närvarande, men ej deltagande elever. Dessa aspekter som eleverna vill uppnå är 

känsla av värde, känsla av samhörighet, känsla av sammanhang och struktur samt 

känsla av mening och de har formen av olika grundläggande psykiska behov som 

behöver tillgodoses av människan (Engström och Redelius, 2002). Om inte eleverna är 

närvarande i den ordinarie undervisningen utan istället får en annan uppgift att göra, blir 

då elevernas grundläggande psykiska behov tillgodosedda? Det beror på hur lärarna 

väljer att lägga upp den alternativa undervisningen eller om lärarna kan få eleverna att 

delta i den ordinarie undervisningen. Detta utvecklas under rubriken lärarperspektivet.  
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2.2.1 Smak och avsmak 

 

Engström och Redelius (2002) talar om någonting som kallas ”värderingsspel” vilket 

betyder att människor anser att vissa aktiviteter är mer eller mindre värdefulla. Då olika 

fritidsarenor förknippas med olika sociala grupper leder detta till ett rangsystem. 

Utfallet av detta blir i Bourdieus sociologi en fråga om smak och avsmak. I detta system 

med smak och avsmak blir även habitus en viktig faktor vad gäller de minnen, det vill 

säga de erfarenheter och handlingsstrategier som vi bär med oss i våra kroppar. 

Engström och Redelius (2002) skriver att känslan för vad som är god och dålig smak 

ska sökas i människors uppväxt. Smaken är alltså ett instrument för att visa andra vem 

man är. Att till exempel ta avstånd från aktiviteten i idrott och hälsa kan således ge 

individen ett visst värde i de sammanhang man ingår i (Engström och Redelius, 2002). 

 

2.2.2 Motivation 

Jenner (2004) delar upp motivation i tre delar som alla behövs för att bilda en enhet. 

Den första delen är drivkraft. Begreppet drivkraft kan dock inte självt stå för svaret på 

vad motivation är därför att när frågan ”är du motiverad” ställs så blir svaret ofta 

”motiverad på vadå?” och det är nu del två tar vid. I svaret krävs det att det finns ett 

mål. Den avslutande fasen i motivationsfasen är modifiering eller förstärkning. Dessa 

gör sig uttryck på olika vis beroende på om målet nås eller ej. Vid modifiering så är 

personen nöjd efter att ha nått sitt mål och går vidare, men vid förstärkning blir 

personen motiverad att ge sig i kast med en än svårare uppgift (Jenner, 2004) 

 

Detta var bakgrunden till varför elevernas motivation är viktig och möjligtvis lärarens 

pedagogiska förmåga än viktigare. Det är i grunden läraren som ska lyckas motivera 

sina elever till att vilja utveckla sina förmågor. Jenner (2004) menar att motivationen 

färgas av vad man ser som en möjlighet i stunden. Detta i symbios med att motivationen 

påverkas av avståndet till målet innebär att eleverna behöver ha delmål som kortsiktiga 

och konkreta mål på vägen fram mot huvudmålet (Jenner, 2004) 

 

2.3 Lärarperspektivet 
 

Enligt Annerstedt m.fl. (2001) har lärarna ett stort inflytande på eleverna och detta bör 

tas fasta på genom att försöka påverka elever i önskvärd riktning. Elever som är 

stillasittande och inte spontan idrottar ska genom ämnet Idrott och hälsa få kunskap om 

vikten av fysisk aktivitet på fritiden, vilket kan stimulera till en förändrad livsstil 
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(Annerstedt m.fl. 2001). Vidare resonerar Larsson och Meckbach (2012) kring att det är 

lättare för människan att säga att det är viktigt att röra på sig, men hon kan inte säga lika 

mycket om varför vi rör oss eller ej. Det viktigaste är således kanske inte att endast ta en 

promenad, utan att också förstå innebörden av vad en promenad om dagen kan göra för 

att förbättra hälsan, detta för att göra undervisningen meningsfull för eleverna i en 

långsiktig plan som kallas livslångt lärande (Larsson och Meckbach, 2012). 

En betydande del i lärarens uppdrag handlar om hur denne utformar sin undervisning på 

ett som gör att eleverna blir motiverade att delta vilket innefattar moment som eleverna 

känner intresse och meningsfullhet inför. Övergripande vad gäller målsättningen samt 

lärares uppgift.  

 

Det framgår av den nationella utvärderingen som gjordes av Skolverket (2003) att 

planering är en väsentlig del i det pedagogiska tänkandet och resonerande kring 

kommande undervisningssituationer. Planen för hur man ska genomföra en följd av 

lektioner eller enstaka lektioner är resultatet av omfattande reflektion från lärarens sida. 

Lärares lektionsförberedelse och planering är till stor del en kognitiv process där lärare 

visualisera framtiden, sätter upp mål utifrån kunskapskraven och väljer ut passande 

arbetssätt utifrån elevgrupp. Genom detta skapar läraren en ram för sitt framtida 

handlande under den kommande lektionen (Skolverket, 2003). Annerstedt (2005) 

refererar till en studie gjord av Placek (1984) som jämförde undervisningsbeteende hos 

lärarstudenter som planerade sina lektioner med sådana som inte planerade. Resultatet 

på denna studie visade att de som planerade sitt arbete använde materiel och utrustning 

på ett bättre sätt, de gav fler och bättre instruktioner, varierade sin undervisning mer, 

organiserade klassen och aktiviteterna på ett effektivare sätt, utnyttjade 

undervisningstiden bättre samt följde de upp och utvärderade lektionen med eleverna på 

ett tydligare och mer målinriktat sätt än de som inte planerade (Annerstedt, 2005). 
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3 Teori 

I detta kapitel redogörs uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Det redogörs för vad 

teorin utgår ifrån hur den uppkom och hur den kopplas till detta forskningsområde. Den 

teori som denna undersökning byggde på var läroplansteorin. Linde (2012) menar att 

läroplansteorin handlar om vad som väljs ut som den giltiga kunskapen att lära sig i 

skolan, samt vilka mekanismer som verkar på skilda nivåer i systemet för att vissa 

innehåll lyfts fram (Linde, 2012). 

 

3.1 Historiskt läroplanstänkande 

Vad är en läroplan? Enligt Linde (2012) avser formulerad läroplan de föreskrifter som 

gäller i ett skolsystem för vilka ämnen som ska studeras, hur stor del av tiden varje 

ämne ska tilldelas, vilka mål som gäller för undervisningen och vilket innehåll ämnena 

ska ha. Filosofer från olika tidsåldrar har skrivit om hur de anser att utbildning bör 

organiseras och vad utbildningen bör innehålla. Linde (2012) förklarar aspekter av 

läroplanstänkande som framträder från dessa filosofer: 

 

Linde (2012) skriver ut ytterligare frågor som har diskuterats och behandlar hur de 

elever man ska undervisa uppfattas vara det vill säga människosynen. Är de kännande 

och tänkande subjekt eller är de en obearbetad råmaterial som ska formas med morot 

och piska? Har eleverna förhandsuppfattningar om det som ska läras ut eller är det 

tomma burkar som ska fyllas? Ska eleverna undervisas för att utveckla sig själva som 

människor eller ska de undervisas för att staten strävar efter en viss typ av elev och 

människa? Vilka krav på lydnad och respekt kan läraren ha och vilken respekt ska 

läraren visa eleverna, och med grund i vilken uppfattningen om vem eleven är? 

 

3.2 Läroplansteorins arenor 
 

Linde (2012) skriver om tre arenor som påverkar vad som undervisas i skolan. Dessa tre 

är formulering, transformering och realisering.  

 

Formuleringsarenan  

Denna arena ligger på ett övergripande plan. Den handlar om vad som gäller för vad 

som studeras. Det inkluderar hur mycket tid som läggs ner på varje del samt vilket mål 

och innehåll det ska vara i de olika ämnena (Linde, 2012). Behovet av att formulera den 
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här typen av text uppstod i samband med att uppfostran och undervisningen separerades 

från imitationsinlärning i det dagliga livet. Det är också av stor vikt att reglera 

verksamheten, vilket kan göras genom dessa texter (Linde, 2012). Vid det här steget är 

det Skolverket som är de största aktörerna. Lärare kan påverka, men inte vara med i 

själva beslutsfattandet.  

 

Transformeringsarenan 

Den andra arenan handlar istället om ett urval av den formulerade läroplanen, samt hur 

lärarna tolkar exempelvis begreppen samt värdeorden i läroplanen. Det finns också 

andra anledningar att tolka läroplanen. Dessa anledningar kan vara lärares intentioner, 

rutiner, lokaler, materiella och ekonomiska förutsättningar. Fler aspekter spelar in, 

såsom elever, lärare, lärarutbildare och så vidare. Det finns olika sätt att se på den 

formulerade läroplanen och hur undervisningsinnehållet faktiskt genomförs. Linde 

(2012) menar att ett sätt är planering. Det är ett sätt att försöka förutse framtiden. Det 

lyckas inte alltid och då krävs det att man kan göra justeringar och förändringar (Linde, 

2012). Har intervjupersonerna någon planering till de elever som är närvarande men inte 

deltagande? Är denna alternativa undervisning förankrad i läroplanen? Genom våra 

intervjuer vill vi få fram hur lärarna tolkar läroplanen och planerar sin alternativa 

undervisning. Planerar lärarna någon alternativ undervisning eller blir det spontana 

beslut? Och är det samma kunskap som ska läras ut i den alternativa som den ordinarie 

undervisningen? 

 

Realiseringsarenan 

Den avslutande arenan handlar om verkställandet av undervisningen. Vid verkställandet 

av undervisningen är det kommunikation och aktivitet står i fokus. I denna arena 

handlar verkställandet av undervisningen. Det vill säga hur läraren väljer att använda 

sitt lektionsinnehåll samt hur elevernas verksamhet under lektionen. Linde (2012) 

förklarar att elevernas verksamhet dels är utformad i hänseende till vad eleverna är 

mottagliga för dels med hänseende till ålder och förkunskap. Under realiseringsarenan 

vill vi få fram genom våra intervjuer hur lärarnas planering genomförs för en alternativ 

undervisning. Anpassas den alternativa undervisning efter varje individs enskilda behov 

eller blir det en övergriplig alternativ undervisning där alla elever gör samma uppgift? 

Om någon elev är skadad hur ändrar lärarna i deras planering då? I realiseringsarenan är 
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det hur lärarna verkställer sin undervisning i verkligheten kopplat till vad eleverna är 

mottagliga för som ska undersökas.  

4 Metod 

I detta kapitel presenteras de fem stegen i kvalitativ forskning som Bryman (2011) talar 

om. Därefter kopplas dessa steg till vår studie samt tillvägagångsättet. Hur intervjuerna 

plus intervjuguiden är konstruerade tas upp i detta kapitel, vidare diskuteras urval, 

etiska aspekter, metodkritik samt hur kvalitativa data samlas in och presenteras. 

 

 

4.1 Kvalitativa data.  

Brymans (2011) stege gällande de viktiga stegen i en kvalitativ forskning, har använts 

som en grund för arbetet med metoden, men har ej följts punktligt. Det första 

trappsteget handlar om generella frågeställningar, frågorna i intervjuerna ska vara 

utformade så att undersökningens frågeställningar blir besvarade. Denna undersökning 

har förhållit sig till denna stege i kvalitativ forskning: Bryman (2011) menar att de 

generella frågeställningarna som studien har ska vara en utgångspunkt. Denna studie har 

två frågeställningar som utgångspunkt (Bryman, 2011). Steg två handlar om att 

undersökningspersonerna ska vara relevanta för undersökningen, forskarna ska intervjua 

personer som studien vill undersöka. För att svara på dessa frågeställningar har lärare 

intervjuats med ändamålsenligt formulerade frågor. Detta innebär också att ett urval 

gjorts, se kapitlet om urval, där relevanta undersökningspersoner för våran studie valdes 

ut. De kommande två stegen i Brymans stege handlar dels om hur man väljer att samla 

in relevant data och dels om tolkningen av den insamlade data som sker beroende på 

forskarnas tidigare erfarenheter och bakgrund tolkas data annorlunda. Tolkningen ska 

vara relevant för undersökningens forskningsområde. Bryman (2011) ger exempel på 

två anteckningstyper som kan användas vid en studie. Den ena är en helhetsanteckning 

och den andra är en mer detaljerad anteckning. Dessa varianter användes vid 

intervjuerna av lärare och samtalen spelades in med hjälp av en bandspelare. Samtidigt 

fördes anteckningar som riktade sig mot den intervjuades kroppsspråk. Vid 

transkriberingen av data antecknas först helhetsintrycket sedan mer enskilda delar. 

Tolkningen sker tätt intill att intervjun har fullbordats och då är det exempelvis olika 

citat som används som resultat (Bryman, 2011). Det sista steget handlar om 

begreppsligt och teoretiskt arbete, om forskningen skapar nya begrepp skall dessa 
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diskuteras och redovisas (Bryman, 2011). Vad gäller detta steg kunde inte några nya 

begrepp skapas. Däremot diskuteras redan befintliga begrepp på ämnet. 

 

 

4.1.1 Intervjuer 

Bryman (2011) beskriver att det finns tre tillvägagångssätt i de kvalitativa intervjuerna, 

den strukturerade, den ostrukturerade och den semi-strukturerade. För studien passade 

det bäst att använda den semi-strukturerade intervjuformen som innebär att man har en 

frågeguide med förbestämda frågor som följer ett visst tema. Syftet är att 

intervjupersonen ska känna en frihet att kunna svara på frågorna så ärligt som möjligt. 

Detta innebär att frågeguiden nödvändigtvis inte behövs följas till punkt och pricka utan 

kan följa intervjuns utveckling.  

 

Bryman (2011) förklara fem grundläggande råd vid förberedelsen och utformningen av 

en intervjuguide. Det första rådet handlar om att man ska skapa ett visst mått av ordning 

i de teman som är aktuella så att frågorna som rör dessa teman följer varandra på ett bra 

sätt. Man ska också vara beredd på att under intervjuns gång ändra ordningsföljden på 

frågorna. Det andra rådet är att man ska formulera intervjufrågorna eller teman på ett 

sätt som underlättar när respondenterna ska besvara undersökningens frågeställningar, 

man ska dock akta sig för att göra frågorna alltför specifika. Brymans (2011) tredje råd 

är att man ska använda ett begripligt språk som passar intervjupersonerna. Det fjärde 

rådet Bryman (2011) ger är att som intervjuare ska man undvika att ställa ledande 

frågor. Det femte och sista rådet handlar om att man ska komma ihåg att notera eller 

fråga om bakgrundsfakta, till exempel intervjupersonernas ålder, kön och namn 

(generell bakgrundsinformation) och om exempelvis position i organisationen, antal år 

som arbetslös, hur länge personen varit med i en viss grupp och så vidare (specifik 

bakgrundsinformation), eftersom detta är viktigt för att man kunna sätta in hans eller 

hennes svar i ett sammanhang (Bryman, 2011). 

 

Följande text behandlar tillvägagångssättet när det var dags för intervju. 

Intervjupersonerna togs kontakt via mail med en förfrågan om deltagande till 

undersökningen. När personerna velat delta har sedan tid och plats bestämts, alla 

intervjuerna skedde på respektive lärares arbetsplats. Vid intervjutillfället ska det vara 

en lugn miljö där störnings momenten är få, och där den intervjuade känner sig trygg 
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(Trost, 2010). Trost (2010) hävdar att man aldrig ska börja med vida allmänna frågor 

utan istället ska man ställa specifika frågor. De inledande frågorna kan vara angörande 

för hur resten av intervjun kommer att flyta. Det är också anledningen till att man ska 

ställa specifika frågor, så att den intervjuade kan svara på ett enkelt sätt utan att känna 

ett behov av att göra sig till eller hitta på (Trost, 2010). Det är med dessa tankegångar 

som vi kommer att inleda våra intervjuer och kan motivera vilka frågor vi ställer samt 

hur vi gör det.  

 

4.1.2 Intervjuguide  

Trost (2010) menar att det är viktigt att forskaren är påläst på det ämnesområdet som 

intervjun ska handla om. Det kan handla om att ha läst på om tidigare forskning på både 

internationell och nationell nivå. Vad gäller själva intervjuguiden finns det många olika 

sätt att formulera en sådan på, det är viktigt att man utformar den så det passar 

innehållet så bra som möjligt. Trost (2010) anser att det inte bör vara för många 

områden och att de inte heller skall vara för snäva. Därför valdes att använda två 

områden att undersöka i intervjun. Vidare skriver Trost (2010) om värdet av att kunna 

vara flexibel och följsam i sitt intervjuande. Att hoppa mellan de olika områdena 

beroende på vilka svar som ges är alltså ingen ovanlig företeelse. Patel och Davidson 

(2011) nämner att en snabb analys av intervjun kan ge en berikande effekt i form av till 

exempel nya frågor. Det betyder att vi kan ställa nya frågor eller omformulerade frågor, 

men på samma område i de efterföljande intervjuerna. Därför bör ej frågeguiden ses 

som ett facit till i vilken ordning frågorna följde under intervjun.  

 

4.1.3 Insamling och bearbetning av kvalitativa data 

För att kunna tolka lärarnas svar samt utvärdera den egna prestationen vid 

intervjusamtalen så spelades våra intervjusamtal in. Bryman (2011) poängterar värdet 

av att kunna ta in både vad som sägs och hur det sägs. Därför menar Bryman (2011) att 

inspelning av intervjun är att föredra framför anteckningar då man istället kan lägga 

fokus på vad som sägs och hur det sägs. När man gör en kvalitativ bearbetning arbetar 

man oftast med texter. I undersökningen används ljudinspelning som sedan skrivs ner 

till en text och utifrån texten tolkas intervjupersonens svar. Vid en kvalitativ 

undersökning är det praktiskt att göra löpande analyser. Det sker direkt efter intervjun 

och innebär att vi går igenom genomförande och kvalitet på intervjun för att därefter 

diskutera om någonting ska ändras till nästa intervju. Detta är en aspekt som skiljer 
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kvalitativa undersökningar från kvantitativa, där man väntar med bearbetningen till allt 

material är insamlat. Enligt Patel och Davidson (2011) är fördelen med en löpande 

analys till exempel direkt efter en intervju är att man kan få idéer om hur man ska gå 

vidare eller kan analysen ge ny och oväntad information som kan berika 

undersökningen. Vidare är det också en fördel med en direkt analys då intervjun 

fortfarande är i färskt minne. Ju längre man väntar med analysen desto svårare är det att 

få en så korrekt och levande analys i förhållande till sitt material (Patel och Davidson, 

2011). Med detta i åtanke har svaren i undersökningen analyserats omgående efter 

avklarad intervju. 

 

4.1.4 Presentation av kvalitativa data 

Trost (2010) tar upp olika sätt att redovisa det insamlade materialet på. Han förklarar att 

detta är en smaksak och att forskaren ska använda det sättet som passar studien bäst. 

Presentationen av den kvalitativa data samlades under specifika rubriker som hade 

utgångspunkt i frågeställningarna för studien. Under dessa rubriker tolkas lärares svar 

på de frågor som ställts till dem, se bilaga 1. Trost (2010) anser att det kan tolkas som 

oetiskt att presentera intervjun ordagrant med talspråk med till exempel svordomar, 

slang etc. Istället formuleras texten med skriftspråk då det är mer etiskt korrekt samt att 

det är lättare för läsaren att läsa. Trost (2010) anser att det är viktigt att forskaren har en 

tänkt läsekrets i tankarna då man skriver. I vårt fall är den tänkta läsekretsen lärare i 

stort samt studenter som utbildar sig till lärare. 

 

I resultatet presenteras de olika intervjupersonerna med pseudonymerna A, B, C, D, E, 

läs mer om detta under ”Etiska aspekter”. Här presenteras en del av de svaren 

respondenterna gav på frågan ”vad var det som lockade er att bli lärare i idrott och 

hälsa” Meningen är att läsaren ska få en större inblick om lärarnas bakgrund och 

utbildnings år.  

 

Intervjuperson A: Jag utbildade mig i Växjö och tog examen 2012. Det som lockade 

mig var att arbeta med människor, sen är min mor lärare också, så det kan ha spelat in. 

 

Interjuperson B: I Växjö, på Linnéuniversitetet jag blev färdig 2011. Jag vet faktiskt 

inte, har alltid varit idrottsintresserad, så det är nog mest därför.  
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Intervjuperson: C: Kalmar på Linnéuniversitetet. Började utbilda mig 2009 klar 2014. 

Jag har alltid varit intresserad av idrott och sport. Sen är det nog en slump att det blev 

just lärare, men jag trivs bra och glad för det.  

 

Intervjuperson D: Oj! Det var nog 2000 i Kalmar... Det var annat på min tid, då var 

det lite hårdare. Det är helt annorlunda idag, mycket mer individualiserat. Jag tycker om 

att vara med i den utvecklingen, att ge varje elev en så god möjlighet att lyckas som 

möjligt. Är det svaret på frågan (skrattar)? 

 

Intervjuperson E: Jag tog examen i Växjö 2005 och lockades av möjligheten att jobba 

med barn och ungdomar, sen kanske det inte var exakt vad jag först trodde.  

 

4.2 Urval 

Utifrån undersökningens frågeställningar bestämdes det vilka individer som skulle 

medverka för att skapa en hög validitet (Patel och Davidson, 2011). I det är fallet gällde 

det lärare i idrott och hälsa på grundskolans senare år. Bryman (2011) talar om olika 

faktorer som spelar in vid urval och en av dessa är bekvämlighetsurvalet. Urvalet av 

undersökningspersonerna blev de som för tillfället var tillgängliga när undersökningen 

gjordes. Undersökningen som gjordes krävde inte att lärarna jobbade på en särskild 

skola därför att studien är inriktad på att undersöka området södra Sverige 

Bekvämlighetsvalet beskrivs som att det inte går att generalisera resultatet på en större 

population eftersom man inte vet vilken population denna undersökning är representativ 

för, men resultatet kan fortfarande visa sig intressant för vidare forskning. En ytterligare 

faktor i valet av undersökningspersoner var att undersökningen hade vissa tidsramar att 

förhålla sig till. Bryman (2011) förklarar att beslutet gällande antal personer att 

intervjua inte är helt lätt att fatta. Det finns flera olika aspekter att ta hänsyn till. Det kan 

vara tid, pengar, behovet av precision och många fler faktorer därtill (Bryman, 2011). 

Det faktorer vi främst rättat oss efter i vårat antal personer att intervjua är tidsaspekten, 

precision samt bortfall. 

 

4.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning är tillförlitlig. Vilket 

menas med att om resultatet från en undersökning blir densamma om undersökningen 

genomförs på nytt eller om de påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga händelser 
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(Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) är reliabilitet oftast aktuellt då man gör en 

kvantitativ undersökning, då den kvantitativa forskaren vill veta huruvida ett mått är 

stabilt eller inte. Validitet betyder huruvida man observerar, identifierar eller mäter det 

man säger sig mäta. Bryman (2011) exemplifierar det med att ställa sig frågan om 

intelligenstest verkligen mäter skillnaden i intelligens? Detta försvårar den kvalitativa 

forskningen som inte har mätning som sin högsta prioritet. Vad gäller reliabilitet menar 

Bryman (2011) att även detta kan vara svårt att upprätthålla i kvalitativ forskning. 

Vidare förklarar Bryman (2011) att begreppen validitet och reliabilitet är ifrågasatta i 

den kvalitativa forskningen då det finns forskare som är tveksamma till om kvalitativa 

undersökningar ska använda dessa begrepp. Det kommer sig ur att kvantitativa 

undersökningar är mätbara på ett helt annat sätt än vad kvalitativa undersökningar är 

(Bryman, 2011). 

 

Hur förhåller sig då studien till dessa begrepp? Ett alternativ som Bryman (2011) lyfter 

handlar om att så gott det går utesluta just mätning. Detta kan dock bli en aning svårt då 

forskarna än idag inte ändrat begreppet så det även passar den här typen av 

undersökningar. Istället förlitar undersökningen sig på vad Bryman (2011) kallar intern 

validitet som innebär att om man är flera som forskar och vill undersöka ett fenomen 

tillsammans kommer överens om hur de ska tolka det de ser och hör. I denna 

undersökning sker semistrukturerade intervjuer där forskarna tillsammans tolka svaren 

för att få en god reliabilitet. Förhållningsättet till begreppet validitet, som förekommer i 

undersökningen, bygger på vad Bryman (2011) kallar intern validitet. Detta innebär att 

det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskares observationer och de 

teoretiska idéer denne utvecklar. Den interna validiteten tenderar att bli en stryka i 

kvalitativa undersökningar, framförallt när det gäller etnografiska studier. Genom att ha 

en god koppling mellan våra intervjufrågor och tolkningar av svaren vi får in gentemot 

vår teori skapas en god validitet (Bryman, 2011). 

 

4.4 Metodkritik 

Bryman (2011) talar om att det kan uppstå en oro hos respondenten i och med att 

samtalet spelas in. Därför är det viktigt att vi förmedlar de etiska aspekterna som följs 

innan samtalet påbörjas, läs mer om de etiska aspekterna under rubriken ”Etiska 

aspekter”. Bryman (2011) talar om ytterligare kritiska aspekter som ska tas i åtanke. 

Kritiker menar att det är svårt att generalisera de resultat som den kvalitativa 
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forskningen får fram. Detta på grund av att det är för få antal deltagare i dessa studier, 

dock går det att se tendenser som kan vara intressant för vidare forskning (Bryman, 

2011). 

 

Ännu en kritisk aspekt som Bryman (2011) lyfter upp handlar om att den kvalitativa 

forskningen kan bli för subjektiv. Vilket innebär att det kvalitativa resultatet ofta bygger 

på forskarnas, ofta osystematiska uppfattningar om vad som är betydelsefullt och 

viktigt. Relationen som byggs upp mellan forskarna och intervjupersonerna har också 

en betydelse för den subjektiva synen på tolkningarna av svaren.  

 

Det kan finnas en viss kritik kring bekvämlighetsurvalet som användes på grund av 

studiens tidsram. Detta gör att undersökningen inte kan generaliseras, vilket hade 

kunnat lösas genom att använda sig utav en annan urvalsprocess. Eftersom 

undersökningen är relativt liten, samt endast innehåller respondenter från södra Sverige 

kan man inte generalisera resultatet över en större population. 

 

 

4.5 Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra olika krav som forskare ska ta hänsyn till och 

iaktta. Det inbegriper informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. 

 

Informationskravet: Vetenskapsrådet (2002) talar om att forskarna ska beskriva syftet 

med undersökningen för deltagaren, samt informera om deltagarens uppgift 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid den inledande kontakten får deltagarna reda på syftet i 

allmänhet för att sedan vid tidsbestämmelserna få reda på syftet i synnerhet. Vad gäller 

deras uppgift är det något som diskuteras innan intervjun påbörjas. I denna diskussion 

får även deltagaren reda på att deltagandet är frivilligt. Avslutningsvis beskriver 

Vetenskapsrådet (2002) att Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. vilket ställer 

krav på oss som forskare att välja ut den informationen.  

 

Samtyckeskrav: Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska deltagaren ge sitt samtycke till att 

delta i undersökningen. Genom att fråga våra deltagare vid den inledande kontakten har 
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vi fått samtycket på papper. Därefter får deltagaren givetvis avbryta sitt deltagande om 

så önskas. Ett exempel som vetenskapsrådet (2002) tar upp handlar om att det är viktigt 

att deltagaren inte får press på sig från forskarna att deltaga eller att ej avbryta. Detta 

undviker vi genom att se till att vi har ett stort antal möjliga deltagare som kan fungera 

som reserver till varandra. Samt att vi självklart inte sätter någon press på våra 

deltagare.  

 

Konfidentialitetskravet: Enligt vetenskapsrådet (2002) inbegriper detta kravet det 

faktum att vederbörande personer ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter ska bevaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. Vi kommer inte att 

behöva samla in personuppgifter, namn eller namn på skolorna då detta inte är 

nödvändig information för vår studie. Ett sätt att undvika eventuella missförstånd eller 

missöden är att delge deltagaren slutprodukten innan publicering, då kan detta 

godkännas av hen först.  

 

Nyttjandekrav: Det avslutande kravet handlar om att den insamlade informationen 

endast får användas i forskningssyfte. Alltså, uppgifter som är insamlade för 

forskningsändamål får inte användas för kommersiellt bruk eller i icke-vetenskapliga 

syften (Vetenskapsrådet, 2002). Det skriftliga materialet samt de inspelningar som finns 

har samlats in och avsikten är att ta bort dessa när uppsatsen är slutgiltig.  
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5 Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten av intervjuerna i form av löpande text och citat. 

Resultatet kommer ställas i relation till studiens syfte och frågeställningar för att sedan 

belysa det vi kommer fram till utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, läroplansteorin.  

  

5.1 Lärarens agerande 

Lärarnas agerande beror på flera olika faktorer till exempel planering, elevgrupp och så 

vidare. Nedan presenteras hur många elever som ej deltar varje lektion samt vad lärarna 

planerar och genomför för undervisning till dessa elever. 

 

Det händer varje lektion tyvärr, oftast brukar det vara 2–3 elever (E) 

 

Intervjupersonen poängterar att det händer varje lektion att elever kommer dit, men inte 

deltar av olika anledningar. Detta är någonting som alla respondenter håller med om. En 

respondent förklarar att deras skola är förskonad från en stor andel frånvarande elever i 

ämnet idrott och hälsa, men att det inte alltid har varit så.  

 

... Vi är ganska förskonade idag. Vi har det rätt bra. Man kan relatera till gamla skolan där 

detta var ett större problem, och det var en attitydfråga, man kollade på schemat och 

föräldrarna menade att, äsch, det är ju bara idrott och det smittade av sig till eleverna som 

sket i det. Så jag tror det är en attitydfråga. (B) 

 

Efter dessa intervjuer kan man tydligt se att majoriteten av respondenterna har elever 

som ej deltar på undervisningen, varje lektion. Eftersom det sker varje lektion frågades 

hur lärarna planerade och agerade med tanke på dem ej deltagande elever. Tre av fem 

respondenter menar på att de inte har någon förutbestämd plan för en alternativ 

undervisning.  

 

Oftast inte, de får göra någon annan aktivitet just den gången. Däremot om det sker vid 

upprepade tillfällen så får de ta igen det vid ett annat tillfälle. (A) 

 

Två av fem respondenter hade en förutbestämd plan, denna plan var dock någonting 

som alla respondenter utgick ifrån och det var att alla elever som kom till 
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undervisningen skulle delta så gott de kunde. En respondent var bestämd och svarade 

såhär:  

 

… alla ska vara med utifrån deras förutsättning, vi har lånekläder och sen får man vara med 

i den ordinarie undervisningen. Är man där så ska man delta. (B)  

 

Dessa två lärarna planerade även in teoretiska uppgifter till de elever som verkligen inte 

kunde delta i undervisningen.  

 

Till de tre respondenterna som inte hade någon förutbestämd plan ställdes en följdfråga 

som undersökte vad deras elever fick göra eftersom de inte hade någon förutbestämd 

plan.  

 

Vid ett spontant tillfälle så får de ta en promenad runt sjön eller gå en tipspromenad. ...Det 

finns oerhört lite tid för planering och då fokuserar man på de eleverna som deltar i 

undervisning. Tiden behövs för att planera upp undervisningen så att det blir bra för de här 

eleverna och under lektionen vill man lägga fokus på dom. (A) 

 

…Ett tag fick de gå en promenad, men eftersom det är jag som står som ansvarig för 

eleverna och skolan är centralt lagd i Kalmar så får eleverna sitta vid sidan av och 

observera. Märker jag att de stör lektionen så får de sitta utanför. (C) 

 

Som jag nämnde innan får de eleverna ta en promenad. (E) 

 

Denna fråga visade att lärare använder promenad som ett sätt att kunna lägga fokus på 

den ordinarie undervisningen.  

 

För att ta reda på hur lärarna tänker om sin alternativa undervisning ställdes frågan 

varför de agerar som de gör med de elever som är närvarande, men ej deltar. Tre av fem 

lärare menar på att de vill ge dessa elever en relevant undervisning, och att de ska vara 

med efter egen förmåga. Resterande respondenter menade att tidspressen var den största 

anledningen till att de agerar som de gör.  

 

Den största anledningen är nog för att eleverna ska få en relevant undervisning. Jag 

försöker göra så att eleverna som inte deltar inte ska missa något av innehållet. (B) 
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Tidspressen är nog den största anledningen till att jag gör som jag gör och en promenad har 

ju alltid fungerat… (A) 

 

Lärarna hinner inte planera in någon alternativ undervisning som ska syfta till en 

kunskapsutveckling och som är förankrat i läroplanen, istället blir det ett spontant beslut 

som oftast slutar med en promenad. 

 

5.1.1 Analys 

Resultatet visar att två av fem respondenter inte erbjuder någon alternativ undervisning 

då de anser att eleverna kan vara med efter egen förmåga, de nämner dock att teoretiska 

uppgifter kan förekomma vid tillexempel skador. Utifrån uppsatsens teori, 

läroplansteorin, kan man utläsa att två av fem lärare tillämpar de två arenorna, 

transformering och realisering som undersökningens teori innefattar. De menar på att 

alla elever som är på lektionen oavsett deltagande eller inte, ska lära sig utav det urval 

läraren gjort. 

 

Vi har tydliggjort att eleverna ska vara med så gott de kan. Det skickas hem ett brev innan 

varje skolstart så att alla vet om vad som gäller. Skulle det hända något ändå så att jag 

tvingas ta ett spontant beslut så försöker jag inkludera dessa eleverna i den ordinarie 

undervisningen. (D) 

 

Vad som skiljer dessa två lärare från de andra är att de har gjort ett urval ur läroplanen 

och tolkat stoffurvalet därifrån. De tre lärare som låter eleverna promenera motiverar 

inte sitt val utifrån läroplanen utan har andra anledningar till sitt stoffurval såsom 

tidspress eller bristande rutiner. De tre respondenterna menar att eftersom tidspressen är 

så stor hinner de inte planera någon alternativ undervisning och istället blir den 

alternativa undervisningen en promenad eller så får eleverna sitta jämte och kolla på. 

För majoriteten av respondenterna är tidsaspekten ett bekymmer när det kommer till att 

planera sin undervisning.  

 

Avslutningsvis talar Linde (2012) om att lärare kan ha olika människosyn, exempelvis 

om eleverna ska undervisas för att utveckla sig själva eller om de ska undervisas bara 

för att staten vill det, alltså elever som gör saker utan eftertanke? Och med att eleverna 

bara undervisas för att staten vill det, menas i det här fallet att läraren har en mer 
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auktoritär ledarstil då eleverna lyder lärarens befallning utan vidare eftertanke. I de fall 

då eleverna får gå en promenad finns ingen personlig utveckling med i bilden. Det 

handlar mest om promenad för sakens skull och i viss mån rörelse och motion. Lärarna 

ger alltså inte eleverna möjlighet att planera, ge beskrivningar och utvärdera, vilket är 

förmågor som elever enligt kunskapskraven ska lära sig.  

 

5.2 Målsättning 

Majoriteten av intervjupersonerna hade som målsättning att ingen alternativ 

undervisning skulle användas då de menade att alla som är i skolan kan, efter sina egna 

förutsättningar, vara med i den ordinarie undervisningen.  

 

Som sagt så är målsättningen att alla elever ska vara med i den ordinarie undervisningen. 

Målsättningen är att de eleverna också ska jobba mot de kunskapskraven som är aktuella 

för det området vi håller på med, så gott de kan. (D) 

 

En lärare fördjupar sin tankegång och förklarar att om det blir en alternativ undervisning 

ska denna kopplas till det stoffurval läraren valt ut till den ordinarie undervisningen. 

 

Ja alltså, vi har ju.. dem som är vid sidan av får en teoretisk uppgift som kopplas till det de 

gjort och är inom ett kunskapsområde. Och har vi badminton som tema så försöker vi göra 

så att den alternativa undervisningen riktar sig emot detta tema, man kanske kan göra lite 

bålövningar och så vidare. (B) 

 

Vid vidare samtal förklarade två respondenter att rörelse var målsättningen för den 

alternativa undervisningen, som i det här fallet oftast blev promenad i någon form. De 

svarade såhär på en fråga om deras målsättning med den alternativa undervisningen:  

 

Är man med på lektionen är det samma som för de andra, annars har jag ingen direkt 

målsättning. Motionen är viktig så det är väl en målsättning. (E) 

 

Rörelse! Det är alldeles för mycket stillasittande för eleverna som det är idag. (A) 

 

Målsättningen som dessa två respondenter har för sin alternativa undervisning kopplas 

inte till undervisningens innehåll, utan den alternativa undervisningen fungerar som ett 

egenhändigt motionsmål. Det framgår också att ett bakomliggande mål med att låta 
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eleverna promenera är att kunna lägga kraften på de eleverna som faktiskt deltar i 

undervisningen.  

 

…Det finns oerhört lite tid för planering och då fokuserar man på de eleverna som deltar i 

undervisning. Tiden behövs för att planera upp undervisningen så att det blir bra för de här 

eleverna och under lektionen vill man lägga fokus på dom. (A)  

 

5.2.1 Analys  

Det som framgår i resultatet är att majoriteten av respondenterna har som målsättning 

att alla elever ska vara med i den ordinarie undervisningen efter egen förmåga, som 

grundidé. Majoriteten av respondenterna har dock svårt att hålla detta fullt ut. Två av 

respondenterna menade att är man i skolan kan man vara med på idrott och hälsa 

lektionerna, med undantag vid skada. Vidare förklara de att eleverna inte ska missa 

undervisningsinnehållet och därför inte erbjuder någon alternativ undervisning. Linde 

(2012) förklarar att det är läraren som tolkar läroplanen och väljer ut den giltiga 

kunskapen. Med det menas att läraren gör ett urval av aktiviteter där eleverna får 

möjlighet att visa upp olika förmågor som bedöms utifrån vissa kunskapskrav. Om 

eleven dock kan vara med på den tekniska delen, men inte vid det färdiga spelet så 

minskar elevens möjlighet att bli bedömd.  

 

De som bara är med på en del har ju bara en begränsad tid till att bli bedömda. (C)  

 

Nedan ser man skillnaden hur lärarna tänker kring målsättning med den alternativa 

undervisningen. I det första fallet så frångår läraren den giltiga kunskapen som ska läras 

ut, när målsättningen valts. I det andra fallet är den giltiga kunskapen fortfarande 

aktuell, men möjligtvis i en nerskalad variant.  

 

Rörelse! Det är alldeles för mycket stillasittande för eleverna som det är idag. (A) 

 

Som sagt så är målsättningen att alla elever ska vara med i den ordinarie undervisningen. 

Målsättningen är att de eleverna också ska jobba mot de kunskapskraven som är aktuella 

för det området vi håller på med, så gott de kan. (E) 
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5.3 Läroplan 

Läroplansteorins arenor behandlar, vad som är med i läroplanen, hur lärarna tolkar och 

förmedlar kunskapen. Under intervjun ställdes frågor om lärarna förankrade den 

alternativa undervisningen i läroplanen och hur de utifrån kunskapskraven bedömde 

eleverna som undervisades i den alternativa undervisningen. Två respondenter var 

tydliga med att all undervisning, ordinarie eller alternativ, ska alltid förankras i 

läroplanen. 

 

Uppgifterna bygger på styrdokumenten, där vi alltid ska få in de olika kunskapskraven i 

den alternativa undervisningen. Och givetvis försöker vi så gott det går att följa den 

ordinarie undervisningen. (B) 

 

Ja, allt utgår ju ifrån kunskapskraven!... Men oftast får jag tips från kollegor och i andra 

sammanhang. (D) 

 

Två respondenter svarade kort att de inte förankrar den alternativa undervisningen i 

läroplanen. 

 

Nej. (A) 

Nej det gör jag inte. (E) 

 

Som nämns i tidigare analys är det framförallt tidsaspekten som har en stor påverkan. 

Fokuset vill läggas på de elever som faktiskt vill och kan vara med i den ordinarie 

undervisningen. 

 

En lärare nämner att lärarna på den skolan gick på en kurs, för att diskutera vad man ska 

gör med elever som är närvarande med ej deltar och hur man ska förankra den 

alternativa undervisningen i läroplanen och om de fått någon hjälp i läroplanen gällande 

ej deltagande elever. 

 
Vi har gått en kurs som Karlstad universitet stod för online och då kom vi fram till att låta 

eleverna vara med i undervisningen så gott det går, men i övrigt har vi inte tagit del av 

något därifrån. Jag kan inte påstå att jag fått något tips från dessa dokument, det får man 

fråga sina kollegor om. (C) 
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Läraren säger att alla elever ska vara med efter egen förmåga, men om de verkligen inte 

kan vara med i den ordinarie undervisningen har respondenten ingen alternativ 

undervisning som kopplas till läroplanen. 

 

Efter frågor om hur läraren förankrar den alternativa undervisningen i läroplanen, 

ställdes frågor kring vad och hur de bedömer de elever som inte deltar i den ordinarie 

undervisningen. Majoriteten av lärarna nämner att de ofta undervisar i teman som pågår 

i flera veckor där elever som missar en ordinarie lektion kan visa deras kunskaper och 

förmågor vid andra tillfällen. 

 
...Vid de tillfällen att samma elev inte kan delta under ett helt område så får vi lösa det på 

något vis, antingen genom något teoretiskt eller att eleven får visa sina förmågor vid ett 

annat tillfälle. (A) 

 
...Vi bedömer helheten, oftast har man flera lektioner i ett tema och då kan de visa på övriga 

lektioner vad de kan. Och har de en teoretisk uppgift bedöms de efter deras svar på denna. 

(B) 

 

...Sedan finns det ju ofta fler tillfällen att bedöma eleverna på, oftast 3–4 lektioner. (C) 

 

...Det finns nästan alltid flera tillfällen att bedöma eleverna på. (D) 

 
...Oftast har man ju ett tema som man jobbar med under flera veckor och då kan eleverna 

som missar en lektion visa det på ett annat tillfälle...(E) 

 

När vi kommer djupare in på, om lärarna bedömer eleverna på deras alternativa 

undervisning, säger tre lärare att de inte förekommer någon bedömning. 

 

…Alltså bedömer jag inte eleverna under den alternativa undervisningen, utan jag vill inte 

att de ska störa de eleverna som faktiskt vill och kan vara med... (A) 

 

...De som är delaktiga, ombytta och med har ju fler tillfällen att visa på de kunskapskrav 

som de blir bedömda på, så det är ju en fördel att vara med. De som bara är med på en del 

har ju bara en begränsad tid till att bli bedömda... (D) 

 

...Så när eleverna tar en promenad bedöms inte detta… (E)  
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De två resterande respondenterna är tydliga med att alla elever bedöms hela tiden, 

oavsett ordinarie- eller alternativ undervisning. 

 
Dem bedöms precis som vanligt, sen går det inte att göra en helt korrekt bedömning då de 

inte kan köra fullt ut… (B)  

 

Jag bedömer på samma sätt som i den ordinarie undervisningen… (D)  

 

5.3.1 Analys 

Linde (2012) skriver att på det övergripande planet formuleringsarenan fördelas det ut 

en tidsram som lärarna ska förhålla sig till. Det vill säga hur många timmar idrott och 

hälsa som eleverna ska få tillgång till. Denna tid ska lärarna i sin tur fylla med det urval 

av aktiviteter som står med i det centrala innehållet för idrott och hälsa. Samtliga lärare 

har sagt att de lägger upp sin undervisning så att eleverna ska få flera lektioner på sig att 

visa upp olika förmågor. Detta för att säkerställa att den kunskap som eleven visar upp 

är giltig, alltså ett djupare kunnande som förhoppningsvis ska vara livslångt.  

 

I realiseringsarenan som Linde (2012) talar om ingår det att läraren ska bedöma 

eleverna. Samtidigt ingår läroplanen som en central del i lärarens bedömning. Därför är 

det relevant att läraren även planerar in hur och vad de ska bedöma samt när. Detta kan 

ske både formativt, för en utveckling och summativt, som en insamling av vad eleverna 

faktiskt kan (William och Leahy, 2015). 

 

Genom föregående resultatanalys kan man tydligt se en koppling att respondentperson 

B och D har en förutbestämd plan/planering där de inte föredrar någon alternativ 

undervisning. De förespråkar att om eleverna är i skolan kan de vara med i 

undervisningen och därför bli bedömda på samma sätt som resterande elever. Vid vissa 

fall som vid skador, använder sig dessa lärare av exempelvis teoretiska uppgifter som är 

väl kopplade till det lektionsinnehåll som bedrivs under den ordinarie undervisningen.  

Med det sagt framkommer det en tydlig koppling mellan en förutbestämd plan/planering 

och bedömning av den giltiga kunskapen som utgår ifrån kunskapskraven.  

 

Två respondenter talade om vikten av en kollegial samverkan, såväl på som utanför 

skolan. Främst handlade det om att få olika tips som kan vara bra att ha med sig som 

lärare vad gäller läroplansarbete, frånvarande elever och så vidare. Detta samarbete 
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kollegor emellan blir extra tydligt då ingen av respondenterna upplever att de fått någon 

hjälp av aktuella styrdokument såsom läroplan eller bedömningsstöd.  

 

... Jag kan inte påstå att jag fått något tips från dessa dokument, det får man fråga sina 

kollegor om. (C) 

 

5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att planering är väldigt viktigt för en god 

alternativ undervisning. Det visade sig också att den inkluderande undervisningen 

motverkar negativa faktorer såsom utanförskap och ger eleverna istället en känsla av 

sammanhang. I analysen kan man utläsa att de två lärare som hade en god planering vad 

gäller den alternativa undervisningen hade en klar förankring i läroplanen vilket ger 

eleverna den giltiga kunskapen. De andra lärarna ansåg att tidspressen gjorde att de ofta 

fick bli spontana beslut gällande alternativ undervisning. Det resulterade ofta i en 

promenad eller att eleverna fick sitta bredvid. Denna alternativa undervisning 

förankrades inte i läroplanen, istället menade de på att målsättningen var rörelse. De 

resonerade kring rörelsens betydelse för dagens mer stillasittande ungdomar. 

Avslutningsvis ansåg lärarna att de inte fick någon hjälp från styrdokument såsom 

bedömningsstöd vad gäller elever som är närvarande, men ej deltagande på 

undervisningen. De framhävde istället den kollegiala samverkan som en betydelsefull 

aspekt för utformningen av den alternativa undervisningen.  
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6 Diskussion  
 

Det framgår att lärares planering är viktig för att den alternativa undervisningen ska ha 

en förankring i de kunskapskrav som är uppsatta för ämnet idrott och hälsa. Även att 

inkludera eleverna i den ordinarie undervisningen i så hög utsträckning som möjligt 

bidrar till att eleverna får möjlighet att öva de förmågor kunskapskraven berör.  

 

Det är tydligt att det finns närvarande, men ej deltagande elever i ämnet idrott och hälsa, 

då samtliga intervjupersoner nämner att det sker varje lektion. Jenner (2004) skriver om 

vikten av att lärarna ska motivera sina elever till att utveckla sina förmågor. Eleverna 

måste också ha en inre drivkraft som för dem till skolan för att lära sig. Larsson och 

Meckbach (2012) skriver att en faktor till drivkraften att delta i undervisningen är 

sociokulturell. De menar att om eleven ser något meningsfullt i att röra sig i gynnsamma 

sociala förhållande så kommer hen att göra det (Larsson och Meckbach, 2012). Läraren 

ska alltså motivera eleverna så att deras drivkraft blir ännu högre. Genom att förklara 

för eleverna varför de ska utveckla sina förmågor i det stoffurval läraren väljer ut, kan 

eleverna se något meningsfullt med lektionen.  

 

I resultatet kan man utläsa att två respondenter inte erbjuder någon alternativ 

undervisning då de anser att är man i skolan kan man delta i idrott och hälsa 

undervisningen, undantag skada. Lärarna menar att det är deras uppgift att motivera 

eleverna till att vara med i den ordinarie undervisningen (Jenner, 2004). Erbjuder 

läraren en promenad kan detta ses som ett sätt att slippa den ordinarie undervisningen. 

Eleverna kan tycka den är jobbig, eller som en lärare förklarar att i undervisningen i 

idrott och hälsa är man exponerad kroppsligt. Eleverna visar vad de kan med sin kropp 

när de andra eleverna ser på. För att undvika att eleverna ska tycka att det är jobbigt att 

visa upp sig måste läraren bygga upp en bra klassrelation, alltså att klassen acceptera 

varandras olikheter, och skapa en känsla av sammanhang (Larsson och Meckbach, 

2012). Friendsrapporten (2015) visade att var femte elev blir kränkt av en annan elev, 

och eftersom ämnet idrott och hälsa kan vara utsättande för eleverna är det väldigt 

viktigt att skapa en god klassmiljö. 

 

I uppsatsens kapitel om tidigare forskning lyftes det fram orsaker till varför eleverna är 

frånvarande från skolan och idrott och hälsa lektionerna. De faktorerna, enligt Landell 

m.fl. (2015), som är associerade med skolfrånvaro kan delas in i olika aspekter: 
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individen, familj, skola och sociala faktorer. De olika faktorerna interagerar ömsesidigt 

med varandra och det är typiskt att en rad olika faktorer är inblandade när det kommer 

till elever som är frånvarande (Gregory & Purcell, 2014). De frånvarofall som är 

associerade med individen är ofta kopplade till ångest och depression som oftast 

framkommer ur mobbning och kränkningar. Utifrån detta perspektiv är det inte klokt 

att, som resultatet visar, låta eleverna ta en promenad eller sitta bredvid och om de var 

ett störningsmoment så fick de gå ut ur salen. Med det sagt, kopplat till resultatet,  

är det inte hälsosamt för eleverna att få den typen av alternativ undervisning. De elever 

som då erbjuds den alternativa undervisningen riskerar att förlora den sociala 

kopplingen till klassen, man förlorar en känsla av samhörighet vilket kan leda till 

utanförskap.  

 

Några respondenter satte upp en målsättning till den alternativa undervisningen som inte 

grundade sig i kunskapskraven, det kunde exempelvis vara rörelse eller motion. 

Nackdelen med ett sådant mål är den låga validiteten, som aktiviteten (promenad) ger, 

det vill säga att man inte är säker på om det som mäts är det som är tänkt att mätas. 

Linde (2012) skriver om lärarens uppdrag att tolka läroplanen och välja ut den giltiga 

kunskapen samt att lärarens människosyn spelar stor roll in i detta arbete. Larsson och 

Meckbach (2012) förklarar att det är lättare för människan att säga att det är viktigt med 

motion, men hon kan inte lika enkelt förklara varför det är viktigt. Det behöver således 

finnas något djup i undervisningen. När lärarna erbjuder en promenad missar eleverna 

den kunskap som läraren vill lära ut i sin ordinarie undervisning. De förklarar att de 

oftast jobbar med ett tema som behandlas över flera veckor och att eleverna då har flera 

tillfällen på sig att lära sig. De lärare som inte erbjuder en alternativ undervisning säger 

emot dessa lärare då de anser att varje lektionstillfälle är oerhört viktigt för alla elever, 

då de ska ta del av det planerade innehållet. Vidare menar lärarna på att eleverna kan 

vara med efter egen förmåga istället för att ha en alternativ undervisning, detta medför 

att eleverna ta emot den giltiga kunskapen läraren valt ut för att sedan utveckla denna. 

Elever som går en promenad missar detta tillfälle till lärande och riskerar därför att 

hamna efter gentemot kunskapskrav. Eriksson (2003) skriver att för att skolan ska 

kunna ge eleverna undervisning, är det viktigt att eleverna kommer till de lektioner som 

ges, och deltar i undervisningen. Larsson och Meckbach (2012) anser att om det finns 

en meningsfullhet i undervisningen tenderar eleverna att i högre grad att delta i den. Två 

respondenter visar tydligt att de vill att alla elever alltid ska vara med i den ordinarie 
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undervisningen därför att undervisningen utgår ifrån kunskapskrav, vilket ger mening 

för eleverna då det ingår förmågor som eleverna senare blir bedömda på. Utifrån 

resultatet går det att se en tendens att den alternativa undervisningen är som bäst när den 

är en del av den ordinarie undervisningen, som i sig utgår ifrån kunskapskraven. 

Speciellt i de fall då kommunikationen är tydlig att om eleverna är i skolan så kan de 

delta i undervisningen i idrott och hälsa, samt att skolan erbjuder till exempel 

extrakläder. 

 

Ett sådant exempel som just att en skola tillhandahåller med extrakläder är ett tecken på 

en god planering av helheten i undervisningen. Det gäller även vad gäller de lärare som 

säger att alla elever ska delta på sin förmåga i den ordinarie undervisningen. Det krävs 

att läraren har planerat sin undervisning så att den inkluderar olika nivåer av 

svårighetsgrad, samt flera olika valmöjligheter. Skolverket (2003) visar att 

planeringsarbetet är en väsentlig del i det pedagogiska arbetet. Vidare visar Placeks 

(1984) studie på att det finns en mängd fördelar med en god planering i sin 

undervisning. De använde sitt material på ett bättre sätt, gav fler och bättre 

instruktioner, varierade sin undervisning mer utnyttjade undervisningstiden bättre och 

så vidare. Även denna studie ger en inblick i att de lärare som planerar helheten i sin 

undervisning i högre grad ger eleverna möjlighet att lära sig de förmågor som 

kunskapskraven kräver av dem. 

 

En avslutande diskussion där respondenterna var tydligt enade i sina svar, handlade om 

att de inte hittade stöd i läroplanen angående hur de skulle hantera närvarande men ej 

deltagande elever. I denna studie framgår det att respondenterna hanterar situationen på 

olika vis, detta kan medföra att undervisningen i idrott och hälsa inte blir likvärdig för 

eleverna som går i den svenska skolan. Eftersom samtliga respondenter nämner att det 

förekommer elever som är närvarande men ej deltagande varje lektion, kan detta ses 

som ett problem att hantera för lärarna. Borde Skolverket undersöka detta problem och 

ge ut stöd i läroplanen till lärarna i idrott och hälsa? Ska lärarna ens erbjuda en 

alternativ undervisning? Hur många lärare i Sverige erbjuder en alternativ undervisning 

som ej är förankrad i läroplan? Detta anser vi är intressanta frågeställningar för vidare 

forskning på ämnet. 
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6.1 Metoddiskussion  

Våra respondenter har alla en lärarutbildning i ämnet idrott och hälsa, vilket gör att 

undersökningspersonerna är valida för studien. Den semistrukturerade intervjuformen 

som användes i studien möjliggjorde att det resultat som samlades in var fördjupat. 

Ibland ställdes samma fråga flera gånger vilket ibland ledde till att lärarna fick 

möjlighet att tänka till och korrigera sina svar så det motsvarade verkligheten.  

 

Om tidsramen för arbetet varit annorlunda kunde en annan urvalsprocess ägt rum. 

Bekvämlighetsurvalet möjliggör inte för generalisering vilket en annan urvalsprocess 

kanske hade gjort. Den semistrukturerade intervjuformen hade kunnat användes mer 

flitigt, genom att vi hade varit mer flexibla vid själva intervjuerna, men också vad gäller 

att ändra frågor från intervju till intervju. Resultatet och analysen i vår studie visar en 

mer djupgående analys för varför lärare gör som de gör. Det hade varit intressant med 

en mer översiktlig bild på hur situationen ser ut vad gäller den alternativa 

undervisningen för samtliga idrottslärare i Sverige.  

 

6.2 Vidare forskning 

För vidare forskning hade man kunnat genomföra större kvalitativ forskning och riktat 

in sig på olika städer, orter eller kommuner för att se hur den alternativa undervisningen 

genomförs. Då skulle forskarna kunna se om alla elever i det berörda området får en 

likvärdig undervisning i idrott och hälsa. Det också genomförbart att se ett större, 

nationellt, perspektiv. Då kan en jämförelse mellan lärare i idrott och hälsa, i Sverige, 

som planerar och erbjuder en alternativ undervisning utifrån kunskapskraven, mot de 

lärare som tar spontana beslut som tillexempel en promenad, hade en kvantitativ studie 

behövts göras. 

 

6.3 Slutsats 

De slutsatser som kan dras efter denna studie är att majoriteten av de deltagande lärarna 

använder sig utav en promenad eller ”sitta bredvid” som en alternativ undervisning för 

närvarande men ej deltagande elever. Några av lärarna använder ingen alternativ 

undervisning då de istället inkluderar alla i den ordinarie undervisningen, alltså blir 

eleverna närvarande och deltagande efter egna förutsättningar. Dessa elever får 

möjlighet att lära sig samma kunskap och visa på samma förmågor som övriga elever.  
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En vidare slutsats gällande lärarnas målsättning är, enligt vår studie, kopplad till 

lärarnas planering. De lärare som planerar in närvarande, men ej deltagande elever i 

ordinarie undervisning använder sig av samma målsättning för alla, som grundar sig i 

kunskapskraven. Lärarna som ej hade en planering för den alternativa undervisningen 

använde sig av en promenad eller att eleverna fick sitta bredvid, där målsättningen inte 

förankrades i läroplanen utan istället blev målsättningen motion och rörelse.  
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8 Bilaga  
 

Intervjuguide 

Inledningsfrågor 

- Var och när utbildade du dig till lärare i idrott och hälsa? 

- Vad var det som lockade dig till att utbilda dig till lärare i idrott och hälsa? 

- Vad tycker du om att det finns elever som är närvarande, men ej deltagande i 

idrott och hälsa.  

- Hur ofta händer det att det är elever som är närvarande, men ej deltagande i 

undervisningen i idrott och hälsa?  

- Vad är den största orsaken till att eleverna är närvarande, men ej deltagande i 

idrott och hälsa.  

 

Område: Lärarens planering och agerande 

- Finns det någon förutbestämd plan för de elever som ej är deltagande. Följer du 

det planerade området även vad gäller den alternativa undervisningen?  

(följdfråga: Om det blir ett spontant beslut, vad brukar eleverna få göra då?) 

- Har du någon målsättning med den alternativa undervisningen för de elever som 

är närvarande, men ej deltagande?   

(följdfråga: är målsättningen samma för alla elever eller skiljer den sig från elev 

till elev?) 

- Anpassas den alternativa undervisningen till varje elev eller har ni en 

övergripande plan för alla elever?  

Område: Läroplan 

- Hur bedömer du elever som är närvarande, men ej deltagande? 

(följdfråga: Vilka verktyg använder du för att bedömma eleverna?) 

- Tar du någon hjälp av styrdokumenten (läroplan, bedömningsstöd) när det 

kommer till den alternativa undervisningen för de ej deltagande eleverna, samt 

förankar du den alternativa undervisningen i kunskapskraven? 

 

 

 

 

 

 



  
 

1 
 



  
 

2 
 



  
 

I 
 

 


