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Abstrakt 

En likvärdig undervisning är något som varje individ oavsett bakgrund, behov och 

förutsättningar ska ges (Skolverket, 2011a). I den gymnasiala samtida undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa, brister lärare i att anpassa sin undervisning utefter eleverna 

(Skolinspektionen, 2010b). Detta resulterar i ett exkluderande klimat där eleverna inte 

ges förutsättningar att utvecklas utefter sina egna förutsättningar (Skolinspektionen, 

2018). Syftet med studien var således att undersöka hur lärare, verksamma i gymnasiet, 

tolkar begreppet likvärdighet samt hur de väljer att arbeta för att uppnå detta i sin 

undervisning. Empirin samlades in genom att intervjua tre lärare i idrott och hälsa och 

bearbetades sedan genom Burnards (1991) flerstegsprocess för att identifiera samband. 

Resultatet analyserades utifrån läroplansteori och ramfaktorteori (Linde, 2009). 

Resultatet visar på att lärare arbetar med skilda undervisningsmetoder för att anpassa 

undervisningen utefter eleverna med ökad inkludering och likvärdighet som mål. 

Respondenterna synliggjorde även att läroplanen lämnar stort tolkningsutrymme samt 

att hur lärare ser på ämnet skiljer sig åt. Studiens slutsats är att det finns många 

faktorer, som till exempel lärares kompetens, synsätt samt elevgrupp, som påverkar hur 

lärare väljer att forma sin undervisning. Konsekvensen av dessa faktorers påverkan är 

att den utbildning som elever ges inte alltid följer de riktlinjer som råder för 

likvärdigheten i skolans verksamhet.  
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1. Inledning 

År 2010 genomförde Skolinspektionen en undersökning på 172 skolor i 64 kommuner runt 

om i Sverige. 300 lektioner i ämnet idrott och hälsa observerades med syftet att undersöka om 

målen för verksamheten uppnåddes. Det var regeringen som givit Skolinspektionen uppdraget 

att granska skolverksamheten för att se till att alla barn och elever får en god utbildning i en 

miljö som är trygg. Utifrån rapporten går det att utläsa att bollspel, bollekar samt konditions- 

och motionsaktiviteter dominerade undervisningen. Närmare två tredjedelar av lektionerna 

bestod av bollspel vilket Skolinspektionen menar vara negativt för de elever som är 

intresserade av andra aktiviteter (Skolinspektionen, 2010a). Bland både elever och lärare, 

samt hos individer utanför verksamheten, finns det en syn på att ämnet enbart är praktiskt, 

och där målet med undervisningen uteslutande handlar om att röra på sig (Skolinspektionen, 

2010a). 

 

Dagens gymnasieskola tar sin utgångspunkt i läroplanen LGY11. Läroplanen vilar på en 

demokratisk grund där skollagen fastlägger hur verksamhet och lärare ska arbeta för att följa 

dessa bestämmelser (Skolverket, 2011a). Den svenska skolans värdegrund betonar 

människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män, individens frihet och integritet, samt solidariteten med svaga och utsatta (Larsson, 

2012a). Ett område i läroplanen som bygger på värdegrunden är upprätthållandet av en 

likvärdig utbildning. En likvärdig utbildning innebär att undervisningen inte ska utformas lika 

för varje individ, utan att den ska anpassas utefter varje enskild individs förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå (Skolverket, 2011a).  

 

En likvärdig undervisning i idrott och hälsa betyder att alla elever utefter sina egna 

förutsättningar och behov kan delta. Elever behöver nödvändigtvis inte delta i alla aktiviteter, 

men det bör finnas en plan för hur elevers kroppsliga kompetens ska kunna utvecklas under 

lektionerna (Larsson, 2012a). En likabehandling av elever innebär inte att elever ska 

behandlas lika, då alla individer i grunden är olika. Det handlar istället om att elever ska ges 

lika villkor i verksamheten för att ges förutsättningar att lyckas. Att en lärare behandlar elever 

olika behöver inte ses som negativt då det kan tyda på att läraren individanpassar utefter 

elevernas förutsättningar (Larsson, 2016). Idag ser inte verkligheten ut så trots 

styrdokumentens bestämmelser. År 2010 visade ytterligare en rapport från Skolinspektionen 
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(2010b) att tolv procent av gymnasieskolorna kritiseras för bristande individanpassning. I 

ämnet idrott och hälsa ges inte alla elever samma förutsättningar för att uppnå deras 

eftersträvade mål. I sin senaste rapport konstaterar Skolinspektionen (2018) fortsatt att många 

elever inte är delaktiga i undervisningen på grund av att dagens undervisning anses bidra till 

utanförskap, samt på grund av de val av aktiviteter som läraren gör. Forskning runt om i 

världen visar att lärare inom ämnet ofta belönar elever utefter deras kön, sexualitet, kroppslig 

kapacitet, etnicitet eller religion. Detta syn- och arbetssätt som vissa lärare har, upprätthåller 

de orättvisor och diskrimineringsformer som läroplanerna strävar efter att motverka (Gerdin 

et al., 2019). 

 

Som elev var detta inte något som jag funderade på, utan jag var själv en av de elever som 

älskade när läraren berättade att lektionen skulle bestå av bollspel eller bollekar. Min 

gedigna, idrottsliga bakgrund kan tänkas påverka detta synsätt. Det var enligt mig en 

självklarhet att idrotten skulle bestå av någon typ av sport, och de elever som inte uppskattade 

detta ansåg jag var ”tråkiga” och “mesiga”. När åren gick och valet föll på att utbilda sig till 

lärare inom ämnet idrott och hälsa förändrades mina åsikter om just bollsport drastiskt. Det 

finns fortfarande samma glädje och uppskattning för denna typ av idrott, men nu har jag fått 

djupare förståelse för de som inte uppskattar det. Tanken på att jag själv skulle behöva 

medverka i dansundervisning varannan lektion kändes inte bra. Under min gymnasietid hade 

jag en negativ bild av dans på grund av att jag kände mig obekväm. Trots att kursplanen för 

ämnet inte nämner något om att undervisningen ska involvera föreningsidrott (Skolverket, 

2011a) tar de traditionella mönstren som ämnet för med sig över, vilket resulterar i att 

undervisningen utgörs till stora delar utav bollspel och bollsporter (Larsson, 2012a). Dagens 

lärare står inför en pedagogisk utmaning där de behöver arbeta mot traditionerna och istället 

utgå från kursplanens innehåll (Larsson, 2004).  

 

Denna studie ämnar därför att undersöka hur dagens lärare inom gymnasiet undervisar i 

kursen idrott och hälsa 1 för att arbeta bortom dessa traditionella mönster och därmed för en 

mer likvärdig undervisning. Att utgå ifrån syftesformulering ett i kursplanen för ämnet 

grundar sig i en nyfikenhet kring lärares syn på vad området fysisk aktivitet innebär, och om 

det kan kopplas till det resultat som Skolinspektionens rapport påvisar (2010a). 

Förhoppningarna är att andra (blivande) lärare som läser denna studie ska erhålla en utökad 
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förståelse för likvärdighet i undervisningen av ämnet idrott och hälsa och att de på olika sätt 

kan tillämpa denna kunskap i sin undervisning. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa, som verkar inom 

gymnasiet, tolkar läroplanens riktlinjer för en likvärdig undervisning och hur de arbetar för 

att den valda undervisningen ska uppnå detta utifrån en specifik syftesbeskrivning för kursen 

idrott och hälsa 1. Studiens frågeställningar bestod därmed av följande:  

 ● Hur tolkar lärare i idrott och hälsa läroplanen gällande betydelsen av en likvärdig 

undervisning? 

 ● Hur bedriver lärare i idrott och hälsa undervisning för att uppnå en likvärdig 

undervisning utifrån syftet “förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som 

befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa” i kursen idrott och hälsa 1?  
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3. Bakgrund 

Detta avsnitt kommer att redogöra för den bakgrund som syfte och frågeställningar utgår 

ifrån. Först presenteras läroplanen och dess utveckling för att ge läsaren en inblick i de 

förändringar som utvecklats med de nya reformerna. Vidare kommer begreppet “likvärdig 

undervisning” att definieras och förklaras då begreppet kan tolkas på flera sätt.  

 

3.1 Ämnets och läroplanens utveckling 

1813 grundades det Gymnastiska Centralinstitutet av officeren Per Henrik Ling. Denna Ling 

såg gymnastiken vara ett redskap som skulle hjälpa till med de samhällsrelaterade problem 

som fanns. Urbanisering, en ökad ohälsa, samt industrialiseringen ansågs vara bakomliggande 

orsaker till de uppkomna samhällsproblemen. Lings gymnastik utgjordes utav kollektiva 

gymnastiska övningar med syfte att utveckla individers hållning (Larsson, 2016). År 1820, 

när skolämnet gymnastik infördes som ett obligatoriskt ämne i skolan, var syftet att stärka 

motståndskraften mot sjukdomar, fysisk fostran samt för att förbereda individer inför 

värnplikten. Under denna tid var den svenska militären i behov av tränade unga män och det 

kunde gymnastikämnet genom Linggymnastiken bidra med. Ämnet ansågs trots allt inte vara 

ett kunskapsämne, och år 1842 var gymnastiken obligatorisk utan att finnas med i 

timplanerna (Nyberg & Larsson, 2016). 

 

Läroplanen som skapades år 1919 hade ett tydligt syfte för vad ämnet skulle innehålla. 

Exempel på detta var att ämnet skulle befordra en sund allsidig kroppsutveckling, vänja 

eleverna vid god kroppshållning, samt väcka lust för fortsatta stärkande kroppsövningar 

(Nyberg & Larsson, 2016). Med tiden förändrades idrotten ytterligare och under 1900-talet 

ersattes Linggymnastiken utav den moderna idrotten. Fysiologiska kunskaper låg under denna 

period till grund för undervisningen och gjorde så ända fram till 1970. Ett resultat av den 

fysiologiska framväxten var att den påverkade både den pedagogiska och didaktiska 

aspekten, och detta påverkar även lärandet inom ämnet idag (Larsson, 2012b).  

 

Den första läroplanen, för gymnasiet, för den moderna skolan namngavs Lgy70 (Larsson, 

2016). Denna läroplan medförde nya krav på lärarna då det nu fanns gemensamma mål och 

riktlinjer om hur undervisningen skulle se ut och genomföras. Huvudsyftet med läroplanen, 
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menade staten, vara att undervisningen i skolan skulle forma och utveckla den enskilda 

individen till en aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle. Trots att samhällets utveckling 

påverkade undervisningen var det eleven som skulle vara i centrum (Skolöverstyrelsen 1971-

1986). Lindensjö och Lundberg (2000) menar att det var under Lgy70 som en 

individualiserad undervisning blev väsentlig. I läroplanen står det utskrivet att alla individer 

som verkar inom verksamheten ska visa aktning för elevernas människovärde. De ska 

ytterligare införskaffa sig kunskap om elevernas personlighet och förutsättningar för att 

kunna främja deras personliga utveckling. Gymnasieskolans arbete skulle sedan formas 

utefter varje individ och ge de förutsättningar att finna studievägar och arbetssätt som stödjer 

deras utveckling. Att individualisera undervisningen var en av de mest betydelsefulla 

läraruppgifterna (Skolöverstyrelsen, 1971-1986). Ämnet idrotts största fokus var att göra 

eleverna medvetna om den fysiska träningens betydelse samt använda idrotten som ett 

tillfälle att få eleverna att röra på sig (Skolöverstyrelsen, 1971-1986). Under denna period var 

innehållet strukturerat utefter ett antal moment som undervisningen skulle bestå av, 

exempelvis gymnastik och friidrott (Larsson, 2012b).  

 

Genom skolreformen 1994 fick ämnet det nya namnet “Idrott och hälsa”. Förändringen av 

ämnets namn gjorde att nya frågor ställdes gällande syfte och mål. Diskussioner kring vad 

hälsa innebär och hur lärarna skulle undervisa i det låg mycket i fokus för diskussionerna 

(Larsson, 2016). Hälsoperspektivet var brett men har ändå utvecklats till att bestå av ett 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Skolverket, 1994). Trots frågor och funderingar 

blev kunskapsuppdraget tydligare, samtidigt som fokuset på färdigheter kopplat till idrotten 

minskade. Kunskapsuppdraget delades in i mål som eleverna skulle arbeta för att uppnå. 

Vidare delades kunskapssynen in i fyra skilda aspekter av kunskap. De fyra indelningarna 

namngavs färdighets-, fakta-, förtrogenhets- och förståelsekunskap (Nyberg & Larsson, 

2016). Trots dessa förändringar, inom såväl hälsoperspektivet som kunskapsperspektivet, 

fanns där fortfarande inslag från Lgy70. Ämnets huvudinnehåll utgjordes utav fysisk aktivitet 

(Skolverket, 1994). Nackdelen med den nya reformen var att de uppnåendemål som fanns 

med var allt för generellt beskrivna, vilket resulterade i att varje enskild lärare behövde tolka 

vad innebörden med målen var (Nyberg & Larsson, 2016).  

 

Precis som i Lgy70, grundade sig Lpf94 på samma demokratiska grund. I Lpf94 står det: 

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
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jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla” (Skolverket, 1994, s. 3). Under denna reform var varje 

lärares uppdrag i gymnasieskolan “att aktivt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning” (Larsson, 2016, s.250).  

 

3.2 Läroplanen och ämnet idag 

Den senaste läroplanen som används idag utfärdades år 2011, och Lgy11 är det nya namnet 

för gymnasieskolans läroplan. I början av läroplanen presenteras de övergripande mål och 

riktlinjer för hur verksamheten ska arbeta. Dessa mål och riktlinjer är utformade från skolans 

värdegrund som i sin tur vilar på skollagen (Linde, 2012). Larsson (2016) skriver att mellan 

åren 2006 och 2008 antog riksdagen ett antal lagar vars syfte är att motarbeta diskriminering 

och istället bidra till en likabehandling. Ett främjande av likabehandling har under en lång tid 

förekommit i skolan, men förhoppningarna med ett upprätthållande av lagarna är att det mer 

aktivt ska arbetas med likabehandlingen. I Lgy11 står det att en likvärdig undervisning inte 

innebär att den ska vara utformad på samma sätt för alla elever. Undervisningen ska ta 

hänsyn till elevers olika förutsättningar, kunskap och behov och som ett resultat av detta finns 

där skilda sätt att uppnå målen (Skolverket, 2011a). 

 

Till skillnad från föregående läroplan finns inte längre målstyrningsprincipen kvar (Linde, 

2012). Nu finns där istället ett mer detaljerat syfte med förmågor som elever ska ges 

förutsättningar att utveckla (Nyberg & Larsson, 2016). I Skolverkets kursplan för ämnet idrott 

och hälsa (2011b) börjar den med lyfta fram syftet, för att sedan presentera det centrala 

innehållet. Syftet ser ut som följande:  

“Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

 

1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar 

kroppslig förmåga och hälsa. 

2. Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer. 

3. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig 

förmåga och hälsa. 
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4. Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter. 

5. Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. 

6. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i 

relation till idrotts- och motionsutövande. 

7. Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. 

Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur 

miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan” 

(Skolverket, 2011a, s. 83-84). 

 

Det centrala innehållet behandlar vad undervisningen ska innehålla, hur de skilda 

innehållspunkterna ska behandlas i relation till varandra är upp till varje lärare och hens 

elever. Det finns ingen bestämmelse i innehållet som talar om hur mycket tid av 

undervisningen som ska grunda sig i innehållet (Skolverket, 2011b). Det finns inte heller 

några riktlinjer för vilket ämnesinnehåll som ska användas för att åstadkomma kunskaper 

(Nyberg & Larsson, 2016). Nackdelen med den rådande läroplanen är dess bidragande till 

subjektiva tolkningar. Precis som i föregående läroplaner, Lgy70 och Lpf94, är 

detaljbeskrivningar av termer och förmågor i Lgy11 inte väl framskrivna. Konsekvensen blir 

således att lärare ges utrymme att individuellt välja både innehåll och arbetssätt inom sina 

ämnesinriktningar (Linde, 2012). Detta kan således påverka ifall undervisningen blir av en 

likvärdig form eller inte. 

 

3.3 Likvärdig undervisning 

Begreppet likvärdighet är svårdefinierat då det är ett mångfacetterat begrepp. Lagens 

definition av begreppet delas in i fyra indelningar. Första förklaringen innefattar att skolan 

ska garantera elever en likvärdig tillgång till utbildning. Andra definitionen innebär att skolan 

ska säkerställa att alla elever ges en likvärdig kvalitet i undervisningen för att varje individ 

ska nå utbildningens mål. Att skolan ska bidra till att elever stimulerar och utvecklas utefter 

deras förutsättningar är tredje förklaringen. Fjärde och sista definitionen bygger på att skolan 

ska sträva mot att kompensera för de skillnader i förutsättningar som finns mellan individerna 

(Svenskt Näringsliv, 2016). “En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.” (Skolverket, 2011a, s. 6). En 
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likvärdig undervisning handlar inte om att elever ska behandlas lika utan att alla elever ska 

ges lika villkor och förutsättningar att lyckas. Skilda behandlingar av elever behöver därför 

inte vara av negativ bemärkelse (Larsson, 2016).  

 

När diskussioner kring likvärdighet tas upp hamnar även begreppet inkludering i centrum. 

Inkludering är inte detsamma som likvärdighet utan ses som ett hjälpmedel för att uppnå det 

sistnämnda. En inkluderande undervisning i ämnet idrott och hälsa handlar om att alla elever 

ska kunna delta på sina egna villkor utefter deras individuella förutsättningar och behov 

(Larsson, 2012a). Asp-Onsjö (2006) resonerar kring inkludering ur tre olika synsätt, och 

benämner de som rumslig, social och didaktisk inkludering. Med rumslig inkludering menas 

elevdeltagandet i samma lokal och i samma aktivitet som de övriga klasskamraterna. Social 

inkludering avser att eleven ges förutsättningar att vara delaktig i ett socialt sammanhang med 

både lärare och andra elever. Den didaktiska inkluderingen innebär att de didaktiska 

förutsättningarna i undervisningen ska vara anpassade så att elevens lärande utvecklas. Om 

undervisningen är utformad utefter dessa riktlinjer anses den vara av en likvärdig karaktär 

(Larsson, 2012a). Ett inkluderande arbetssätt är därför en förutsättning för att en likvärdig 

undervisning ska uppnås (Asp-Onsjö, 2006).  

 

3.4 Dagens undervisning i ämnet idrott och hälsa 

Skolan bör anpassa undervisningen utefter intresse, erfarenhet, behov, och förutsättningar 

för att både utmana och stödja eleverna i deras utveckling. Skolinspektionen (2010b) 

bedömer att undervisning i den gymnasiala verksamheten inte alltid är likvärdig. Att 

undervisningen inte anses vara likvärdig grundar sig i att det sker för få anpassningar av 

enskilda elevers förutsättningar. Rapporten visar att den vanligaste anpassning som sker är 

den som handlar om att stödja de elever som behöver hjälpa att uppnå godkänt. Denna 

anpassning är viktig, men problemet är att undervisningen inte är individuell. Om den varit 

individuell hade undervisningen varit anpassat dels för de elever som behöver extra stöd, dels 

för de andra elever som behöver extra utmaningar för att nå högre betyg. Idag väljer lärare en 

undervisning på en mellannivå med förhoppningar om att så många elever som möjligt klarar 

av den (Skolinspektionen, 2010b).  

 

Ämnet idrott och hälsa utgörs fortfarande av stora delar av fritidsaktiviteter, precis som det 

gjorde för många år sedan. Det finns med andra ord traditionella mönster som lever sig kvar i 
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ämnets undervisning än i dag. Den nutida undervisningen stämmer inte överens med ämnets 

faktiska syfte, och undervisningen verkar exkluderande då elever med erfarenheter av 

föreningsidrott ges en fördel i motsats till icke-aktiva elever. Lärare behöver markera för sina 

elever att det är undervisning i ämnet idrott och hälsa som ska bedrivas, och inte 

föreningsidrott (Skolinspektionen, 2018). Förutom det traditionella undervisningsinnehållet 

som verkar exkluderande, finns det andra aspekter inom ämnet som även detta är av 

exkluderande art. Den senaste rapporten från Skolinspektionen (2018) synliggör att 

förhållningssätt och regler på varje individuell skola varierar i synen på elevers deltagande på 

lektionerna. Några skolor väljer en exkluderande strategi för de elever som inte har med sig 

ombyte. Vanligt är att elever som inte kan delta istället får sitta vid sidan, får jobba med 

andra ämnen, eller får ta en längre promenad. Dessa anpassningar pekar på ett synsätt där det 

är fysiska aktivitet som ämnet ska innehålla. Detta då elever som inte kan delta antingen får 

anstränga sig fysiskt genom att gå ut och gå eller inte får delta i idrotten alls 

(Skolinspektionen, 2018).  

 

Kunskapsuppdraget i ämnet handlar om mer än fysisk aktivitet och det är upp till varje 

enskild lärare att utveckla en beredskap för att ett lärande fortfarande kan ske, utan att 

eleverna är fysiskt aktiva. Lärarna måste vidare arbeta med att synliggöra ämnets syfte för 

eleverna redan i samband med planering av kommande undervisning, samt vara medvetna om 

att val av skilda arbetsformer för med sig skilda konsekvenser (Skolinspektionen, 2018). I 

ämnet finns det mycket att utveckla för att undervisningen ska vara likvärdig, och för att 

denna utveckling ska ske krävs ett stort arbete från kommande och redan utbildade lärare. Att 

reflektera och utvärdera sin egen undervisning blir viktig för att lärarna ska utveckla en 

likvärdig utbildning för sina elever. För att kunna reflektera över undervisningen krävs 

således att varje enskild lärare reflekterar över sina egna kunskaper, erfarenheter samt 

värderingar kring och om ämnet (Strömqvist & Brusling, 2007).  
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4. Tidigare forskning 

Följande avsnitt utgörs utav tidigare forskning som är relaterad till en likvärdig undervisning. 

Det finns olika aspekter som har visat sig påverka hur en lärare väljer att forma sin 

undervisning. Dessa aspekter grundar sig i lärares synsätt på ämnet, vad lärare har för 

individuell bakgrund i relation till idrott, samt vad lärare har för kompetens när det gäller att 

uppnå likvärdighet i sin undervisning.  

 

4.1 Lärarens synsätt på ämnet påverkar valet av undervisning 

Tidigare forskning har på olika sätt synliggjort hur lärares synsätt på ämnet influerar deras 

undervisning (Schenker, 2019; Mihajlovic, 2017; Gerdin et al., 2019; Jakobsson, 2012; 

Meckbach & Lundvall, 2012; Larsson, 2013). I en svensk studie genomförd av Schenker 

(2018), där hon granskar blivande lärare i ämnet idrott och hälsas uppsatser med anknytning 

till ämnet idrott och hälsa, framgår det hur ett synsätt på hälsa och ohälsa påverkar 

likvärdigheten i undervisningen. Forskning kring en likvärdig undervisning i ämnet idrott och 

hälsa, gjord i Finland, visar även denna att en lärares synsätt och attityd kring ämnet påverkar 

deras arbetssätt (Mihajlovic, 2017). Forskning genomförd av Gerdin et al. (2019) ger 

ytterligare medhåll och framhäver i sin studie att hur lärare i idrott och hälsa tänker och 

känner påverkar undervisningen.  

 

Mihajlovics (2017) studies syfte var att analysera hur lärare ser på de förändringar och 

skillnader i undervisningen, samt undersöka de didaktiska val som lärarna anser vara 

nödvändiga för att elever med någon form av funktionsnedsättning ska kunna delta i ämnet 

idrotts och hälsa. För att genomföra denna undersökning använde sig forskaren av en 

kvalitativ metod som utgjordes av semistrukturerade intervjuer, observationer samt 

fältanteckningar vilka alla genomfördes i Finland. Sammanlagt deltog åtta lärare, tre 

ämneslärare, fyra speciallärare samt en klasslärare. Studien genomförd av Gerdin et al. 

(2019) baserades med utgångspunkt i ett projekt kallat EDUHEALTH. Detta projekt är ett 

samarbete mellan tre länder med intention att fokusera på sociala orättvisor i ämnet idrott och 

hälsa. Avsikten med studien var att undersöka både hur tvärkulturella forskare tolkar 

begreppet social rättvisa i skilda förhållanden samt vilka utmaningar som existerar vid 

forskning kring social rättvisa i skolan och i ämnet. Metoden dessa forskare använde sig av 
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var deras egna utbyte av information sinsemellan, skolbesök, observationer, lärare och 

studentintervjuer, journalskrivande samt diskussioner. Alla de medverkande forskarna var 

erfarna lärare inom det specifika ämnet samt hade 5-15 års erfarenhet av forskning. 

Mihajlovic (2017) menar genom sin studie att lärare i idrott och hälsa har en negativ attityd 

gentemot inkludering när det handlar om elever med beteende- och emotionella avvikelser. 

Form och grad av elevens funktionsnedsättning har visat sig ha stor betydelse i hur lärare ser 

på en likvärdig undervisning. Gerdin et al. (2019) betonar vikten av självreflektion hos lärare, 

där hen reflekterar över kunskap som idag finns kring rättvisa, segregation och ojämlikheter. 

Att omvandla denna kunskap i undervisningen på ett sätt som inte är av indoktrinerad form 

blir viktigt då varje elev själv har bestämmanderätt över sitt eget tyckande. 

 

Resultatet från Schenkers (2018) studie lyfter fram vikten av att undervisa i hälsa, men att det 

bör ske både ur ett vetenskapligt och ett socialt perspektiv. Undervisningen ser dock inte ut så 

idag då det finns ett neoliberalt perspektiv inom ämnet. Ur en neoliberal utgångspunkt är 

målet med utbildningen att bilda ett konkurrenskraftigt mänskligt kapital. Perspektivet 

grundar sig i ett system som uppmuntrar mål, mätbara resultat och jämförbarhet. 

Konsekvensen av denna utgångspunkt är ett normaliserande och exkluderande arbetssätt. 

Vidare belyser Schenkers (2018) studies resultat att lärare använder sig av ett patogent 

hälsoperspektiv istället för att arbeta ur ett salutogent perspektiv. Ett salutogent perspektiv på 

hälsa fokuserar på de faktorer som skapar och utvecklar hälsa. Faktorerna kan vara av både 

fysisk, psykisk och social form. Ett patogent synsätt på hälsa innebär att en individ antingen 

är frisk eller sjuk. Perspektivet utgår ifrån att en individ antingen är hälsosam eller inte 

hälsosam, där individen alltid ska sträva mot att vara hälsosam (Jakobsson, 2012).  

 

En anledning till frånvarandet av hälsoperspektivets skilda aspekter menar Backman och 

Larsson (2013) vara avsaknaden av forskning. Den forskning som är ledande är den av 

medicinsk karaktär som betonar vikten av fysisk aktivitet för uppnåelse av ett gott 

välbefinnande. En annan anledning kan vara den rådande samhällssynen på ämnet. Idag anser 

många individer, både inom och utom verksamheten, att ämnets ena syfte är att lösa det 

rådandet problemet med övervikt hos befolkningen (Meckbach & Lundvall, 2012).  

 

Jakobsson (2012) menar att lärares synsätt på området hälsa påverkar undervisningen. Vissa 

lärare anser att hälsa är något som förknippas med en teoretisk undervisning som ska ske i 
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klassrummet, medan andra lärare anser att fysisk aktivitet är eller leder till en god hälsa. 

Utifrån det patogena synsättet krävs att elever måste lära sig att vara fysiskt aktiva för att 

kunna hålla sig friska. Undervisningen i den svenska skolan består, på grund av det patogena 

synsättet, utav ett aktivitetsbaserat innehåll i form av bollspel eller simning (Schenker, 2018). 

Konsekvensen från detta undervisningsinnehåll är att några elever gynnas medan andra 

missgynnas. När den patogena anpassningen i form av de fysiska aktiviteterna bygger på det 

biologiska, blir hälsa och ohälsa ett individuellt problem där individen bär ansvaret och inte 

samhället. För att undervisningen ska vara hälsosam och inkluderande bör det tas hänsyn till 

elever med andra kulturupplevelser och skilda förutsättningar. Undervisningen bör därför inte 

baseras på det traditionella innehållet i ämnet, då det verkar exkluderande för andra 

(Schenker, 2018). För att kunna förklara varför dagens undervisning utgörs av ett traditionellt 

innehåll bör lärarens bakgrund och kompetens tas i beaktning. 

 

4.2 Lärarens bakgrund och kompetens påverkar undervisningsmetoder 

Både lärarens bakgrund och kompetens har enligt tidigare forskning visat sig påverkar lärares 

val av i undervisningen (Green, 2000; Larsson, 2016; Lundvall & Meckbach, 2004). Ur 

Greens forskning (2000) som genomfördes på olika gymnasier i England och Wales framgår 

det att lärare i idrott och hälsa, när de ges fria händer, väljer att genomföra sportslig aktivitet i 

sin undervisning. I denna studie tittade forskaren på lärare i idrott och hälsas personlighet och 

intresse för att se hur dessa faktorer påverkade undervisningen. Resultatet visade att lärare 

väljer sport på grund av deras personliga anknytning till idrott samt tidigare erfarenheter av 

ämnet. Forskaren Larsson (2016) menar att en anledning till att undervisningen ibland vilar 

på ett traditionellt utformade är att lärare befinner sig i centrum av verksamheten. Det är 

sällan som en lärare får ta ett steg tillbaka och observera undervisningens upplägg. En annan 

förklaring kan vara att lärarens kompetens inte är tillräcklig för att utmana dessa traditionella 

mönster som uppkommer i ämnet. Även om det finns en förståelse, och att det aktivt arbetas 

för att motverka dessa mönster, löper risken stor för att mönstren istället förstärks då 

punktinsatser är de vanligaste anpassningarna som görs.  

 

Normativa metoder i undervisningen är ett resultat av en lång social utveckling. Lärare i 

idrott och hälsa är historiskt producerade, där idrottsideologier har förts med från generation 

till generation. Alla människor är omgivna av personer som påverkar varandra genom sociala 

relationer. Lärare i ämnet idrott och hälsa har därför påverkats av sina egna lärare från andra 
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elever, sina föräldrar samt tränare. Det sistnämnda om individen varit delaktig i en 

idrottsförening (Green, 2000). Blivande, och redan utbildade lärare i idrott och hälsa har 

sedan tidigare blivit introducerade för budskap om hur rörelseträning ska, och inte ska, 

bedrivas och undervisas. Detta har medfört att pedagogiska, metodiska och didaktiska 

förhållningssätt har anammats. Anledningen förklaras genom erfarenheter från ett deltagande 

i en avgränsad socialt inriktad idrottsligt deltagande (Lundvall & Meckbach, 2004). Frågan är 

dock om de metodiska och didaktiska förhållningssätt som lärare använder sig av egentligen 

är likvärdiga eller inte.  

 

4.3 Undervisningsmetoder riktade mot en likvärdig undervisning 

Hur en likvärdig undervisning kan ta form kan ske på olika sätt (Penney, Jeanes, O’Connor & 

Alfrey, 2018; Oni & Adetoro, 2015; Larsson, 2012a; Mihajlovics, 2017; Lundvall & 

Meckbach, 2004; Gerdin et al., 2019). Forskning genomförd av Penney et al. (2018, s. 1062-

1063) lyfter att det finns en dokumenterad brist på kunskap om hur ett inkluderande arbetssätt 

i ämnet idrott och hälsa kan se ut. Syftet med deras studie är att illustrera fyra skilda 

innebörder av en likvärdig undervisning utifrån DeLucas tvärvetenskapliga ramverk. Detta 

ramverk synliggör fyra kategoriseringar av synsätt på ett inkluderande arbetssätt. De fyra 

kategoriseringarna benämns på engelska normative (normativ), integrative (integrerande), 

dialogical (dialogisk) och transgressive (överskridande) (Penney et al., 2018). För att 

studiens resultat ska ges förutsättningar för att kunna förstås, krävs en kortfattad introduktion 

av dessa fyra kategoriseringar. Ett normativt tillvägagångssätt för inkludering fokuserar på 

normalisering av minoritetsindivider till en dominerande kultur. En integrerad strategi både 

accepterar och legitimerar de skillnader som finns i samhället genom en formell modifiering. 

Det tredje arbetssättet bygger på att dialogiska interaktioner framkallar kunskap förankrad i 

kulturella och levande upplevelser från skilda studenter. Den överträdande (transgressive) 

uppfattningen av inkludering grundas i synsättet att mångfald är ett redskap för utvecklandet 

av nya kunskaper och upplevelser av inlärning (Penney et al., 2018).  

 

Studiens forskare hävdar, att för att en likvärdig undervisning ska uppnås krävs engagemang 

och vilja att utforska om skilda sätt att lära sig in, genom och om rörelser. Ur ett pedagogiskt 

perspektiv, måste åstadkommandet av en likvärdig undervisning börja med viljan att 

samarbeta med elever för att i sin tur kunna underlätta elevernas individuella framsteg och 

utveckling (Penney et al., 2018). Forskning från Oni & Adetoro (2015), genomförd i 
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sydvästra Nigeria, lyfter fram fördelar med att elever involveras i beslutsfattanden. En fördel 

är att elevernas deltagande blir mer effektivt då de lättare accepterar beslut som de själva är 

delaktiga i. En annan fördel är att elever blir mer benägna att förstå bakomliggande motiv 

som annars kan, av den enskilda individen, anses vara anstötlig. Studien lyfter fram 

ytterligare en fördel som handlar om att elever som får vara med och besluta gällande sin 

framtid, kommer kunna acceptera sådana processer lättare. Förutom dessa fördelar hävdar 

forskningen att om lärare inte gör elever delaktiga i beslutsfattanden kan det leda till 

svårigheter för lärare att planera och genomföra undervisning. Detta kan ytterligare medföra 

att undervisningen inte blir anpassad utefter eleverna (Oni & Adetoro, 2015), vilket inte är i 

enlighet med vad en likvärdig undervisning innebär (Larsson, 2012a).  

 

Baserat på Delucas kategoriseringar framhävs det att ett överträdande (transgressive) 

arbetssätt är nödvändigt för att en likvärdig undervisning ska ske. Arbetssättet bygger på 

elevernas personliga förståelse och analys av sina egna styrkor och ambitioner. Vidare 

involverar arbetssättet en samarbetsprocess mellan lärare och elev, där de identifierar 

undervisningsupplägg och undervisningssätt som i sin tur ska stödja och informera lärandet. 

Samtidigt som denna process sker ska det utvecklas förutsättningar för att eleven ska kunna 

uppvisa sina framsteg i överensstämmelse med de förväntningar som läroplanen framskrider 

(Penney et al., 2018,).  

 

En lärare från Mihajlovics studie (2017) lyfter att hen försöker att se varje elev som en 

enskild individ då varje individ skiljer sig i sitt beteende och sitt sätt att lära. Vidare belyser 

många lärare vikten av att anpassa undervisningen utefter elevers behov och förmågor för att 

skapa en miljö som är trygg, och där eleverna ges förutsättningar för att kunna delta. Ett sätt 

för att uppnå en anpassad undervisning är genom val av aktivitet samt genom modifiering av 

redskap och regler. Lundvall & Meckbach (2004) framhäver vidare hur lärare arbetar med 

elevmedverkan för att på så sätt upprätta kursplanens värdering och normer. Med 

elevmedverkan menas att elever ges inflytande i val av aktiviteter och arbetssätt samt att 

elever ges möjlighet att genomföra elevledda lektioner. 

 

Lärare besitter en central roll i främjandet av upprätthållandet av en likvärdig undervisning 

(Penney et al., 2018). I en studie gjord av OECD visar att den enskilt svåraste uppgiften bland 

lärare är att anpassa undervisningen utefter den enskilda elevens behov (Persson & Persson, 
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2012). Att utveckla de pedagogiska tillvägagångssätten är viktigt i avseendet att främja 

jämlikhet och social rättvisa i undervisningen. Om lärare utvecklar sina tillvägagångssätt kan 

de i sin tur bättre förstå de eventuella konsekvenser som deras undervisningspraxis för med 

sig. Lärarna kan även som ett resultat av denna förståelse lära sig att hantera och lösa 

pedagogiska utmaningar med ett likvärdighetsbaserat tillvägagångssätt (Gerdin et al., 2019).  

 

Förutom att påvisa det lämpligaste arbetssättet för åstadkommandet av en likvärdig 

undervisning lyfter Penny et al. (2018) att läroplanen bör revideras för att likvärdigheten i 

utbildningen ska säkerställas. Det nuvarande synsättet på likvärdighet måste förändras med 

ett större fokus på elevernas individuella emotionella, sociala och fysiska förmåga att delta i 

ämnet idrott och hälsa. Syftet med ett förändrat synsätt är att eleverna ska kunna värdera och 

finna ett sammanhang med fysisk aktivitet som eleverna sedan kan relatera till både nutid och 

framtid.  

 

4.4 Sammanfattning 

För att sammanfatta den tidigare nämnda forskningen finns det tydliga bevis på att lärarens 

arbetssätt med, fokus på likvärdighet, påverkas av lärarens bakgrund (Green, 2000), samt 

deras synsätt på ämnet (Schenker, 2018; (Mihajlovics, 2017; Gerdin et al., 2019). Larsson 

(2016) menar ytterligare att det finns andra förklaringar till varför undervisningen ser ut som 

den gör. En förklaring är att läraren inte är medveten då hen är i centrum av undervisningen. 

En annan förklaring kan vara att läraren inte heller har tillräcklig kompetens att genomföra 

undervisningen som är av likvärdig karaktär. För att undervisningen ska vara likvärdig krävs 

pedagogiska förändringar som bland annat involverar ett samarbete med elever (Penny et al., 

2018). Forskarna Oni och Adertori (2015) ger Penny et al. (2018) medhåll i deras teori. Ett 

elevdeltagande i beslutsfattande medför många fördelar och är en förutsättning för 

upprättandet av en likvärdig undervisning.  

 

Att anpassa undervisningen utefter elevers enskilda behov anses vara lärarens svåraste 

uppgift (Penny et al., 2018). Det krävs därför att varje lärare utvecklar sitt arbetssätt i form av 

modifiering av redskap och regler, val av aktiviteter, samt i sitt sätt att involvera elever 

(Lundvall & Meckbach, 2004; Penny et al., 2018). Denna studie fokuserade, precis som den 

tidigare forskningen, på de arbetssätt som dagens lärare använder för att uppnå en likvärdig 

undervisning. Frågor som ställdes till de lärare som deltog i studien involverade deras 
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bakgrund och synsätt på både ämnet och likvärdig undervisning, då det har visat sig påverka 

hur lärare arbetar. 
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5. Teoretiskt perspektiv 

I följande kapitel presenteras de teoretiska perspektiv som studien har som utgångspunkt.  

Kapitlet fokuserar på lärarens roll i undervisningen samt på de faktorer som påverkar 

formandet av undervisningen. 

 

5.1 Ramfaktorteori 

Den så kallade ramfaktorteorin utvecklades under 1970-talet av de svenska pedagogerna Ulf 

Lundgren och Urban Dahllöf (Larsson, 2016). Teorin utvecklades när de stora skolreformerna 

infördes i Sverige. Lundgren (1979) påpekar att den svenska utbildningen är ett medel som 

kan hjälpa till att utveckla och på så vis förändra samhället. I varje enskild utbildning, vare 

sig den gäller för lågstadiet eller gymnasiet, finns det en läroplan. Denna plan är utarbetad 

utefter det rådande och verkliga samhället. Lundgren (1979) ställer sig dock frågande till 

vems verklighet som läroplanen formats efter. Med ramfaktorteorin synliggjordes de 

begränsningar som skolans utformande innebar för undervisningen (Lindblad, Linde & 

Naeslund, 1999). Teorin handlar om de ramfaktorer som påverkar hur undervisningen 

genomförs (Larsson, 2016), och är en tradition i läroplansforskning där relationer mellan 

undervisningsförlopp, begränsade yttre betingelser samt resultat undersöks och studeras 

(Linde, 2012). Yttre begränsningar påverkar lärarens handlingsutrymme och som vidare 

påverkar innehållet i undervisningen. Dessa faktorer är tid, antal elever, utrustning samt 

tillgång av miljö. Ytterligare faktorer som påverkar som inte är av fysisk form är de reglerade 

ramarna, som till exempel formella kompetenskrav på lärare, statliga beslut och betygssystem 

(Linde, 2012). Lärares karaktär, deras individuella egenheter samt deras kompetenser menar 

Dahllöf (1999) vara ytterligare ramar som påverkar undervisningen. Det sistnämnda påverkas 

inte utav skolsystemet, vilket exempelvis antal elever och utrustning gör. 

 

Stensmo (1997) menar vidare att lärare inte har kapacitet nog att påverka faktorer av yttre 

karaktär, och inte heller några utav de inre ramfaktorerna. Somliga av de inre ramfaktorerna 

kan dock läraren påverka på olika sätt samt i olika mängd. En lärare kan förslagsvis inte 

inverka på valet av klassammansättningar, men hen kan påverka eleverna som hen 

undervisar. Detta kan vara genom val av aktivitet, sitt sätt att vara samt genom formandet av 

grupperingar. Genom användandet av ram-processmodellen kan lärare bli mer medvetna om 
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hur val i undervisningen påverkas av olika ramar och deras kombinationer (Dahllöf, 1999), 

för att sedan kunna reflektera kring dem. Nedan följer ett förenklat exempel på hur ett 

användande av ramfaktorteorin kan se ut, och det är lärarens undervisning som utgör 

processen i denna studie. 

 

Figur 1. En förenklad figur över ramfaktorteorin (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 98). 

 

Det finns många faktorer som påverkar hur en undervisning utformas och att det ser olika ut 

behöver nödvändigtvis inte vara negativt. En likvärdig undervisning bör se olika ut då 

elevernas behov och förutsättningar skiljer sig åt (Larsson, 2012a). Det är innehållet som är 

det centrala och det är här lärare, trots skilda påverkande faktorer, bör rannsaka sig själva. Att 

likvärdig undervisning uppnås är av stor vikt då det finns en lag på att alla elever ska ges en 

skolform som är likvärdig (Skolverket, 2011a). Då faktorer som lärarens kompetens och 

egenheter har visat sig påverka undervisningen (Dahllöf, 1999) blir det viktigt att reflektera 

över deras inverkan på undervisningens likvärdighet (Larsson, 2016). 

 

5.2 Läroplansteori 

Hur lärare planerar och genomför sin undervisning varierar från individ till individ. Några 

planerar för lång tid, medan andra detaljplanerar moment för moment. Lärare väljer 

vanligtvis att hålla sig till sina planeringar och en utvikning sker sällan. Hur en lärare väljer 

att strukturera sitt innehåll påverkas av individens ämneskunskaper, beläsenhet och 

personliga erfarenheter (Linde, 2009). Ett flertal läroplansteoretiska studier inom ämnet idrott 

och hälsa påvisar att lärare skiljer sig åt i sin tolkning av deras uppdrag inom verksamheten. 

Skilda tolkningar resulterar i att det finns stora skillnader i den undervisning som sker i 

verksamheten (Larsson, 2016). 

 

Läroplansteorin fokuserar på styrning av skolan samt hur faktorer påverkar utfallet av 

skolverksamheten (Larsson, 2016). Teorin utgår från tre skilda arenor där förklaringar ges till 

hur skolans styrdokument formas och bildas på regeringsnivå, samt hur de tolkas och används 
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i praktiken utav lärarna (Ekberg, 2009). Dessa tre arenor benämns formuleringsarenan, 

transformeringsarenan samt realiseringsarenan (Linde, 2009).  

 

Den första arenan kallad formuleringsarenan, involverar idéer kring skolan och vad 

utbildningen ska rikta sig emot. Idéer om lärande samt idéer kring förhållande mellan lärare 

och elev finns ytterligare med i denna arena (Larsson, 2016). Sammanfattningsvis omfattar 

formuleringsarenan styrningen av skolan som är framskridna i styrdokumenten, således 

läroplanen (Ekberg, 2009) De som styr skolan och dess innehåll är den svenska riksdagen och 

regeringen (Skolverket, 2019). Inom transformeringsarenan tolkar skolpolitiker, skolledare 

och lärare läroplanens riktlinjer (Larsson, 2016). Detta innebär att det sker en modifiering av 

läroplanen och innehållet, som i sin tur planeras. Lärarna är huvudaktörerna inom denna 

arena och de utformar sin undervisning utefter vad de vill, vad de kan, vad de anser förväntas 

av dem, samt vilka yttre villkor som gäller. Tolkningen är central. Lärarens uppdrag är inte 

enbart att tolka läroplanen utan de är även medlemmar i en grupp som via sina fack påverkar 

de utredningar som sker gällande läroplanen (Linde, 2009).  

 

Realiseringsarenan, som är den sista arenan, omfattar det förverkligande innehållet (Ekberg, 

2009). Undervisningen påverkas av faktorer som även de andra arenorna gör. Faktorer som 

påverkar kan vara vilka eleverna är samt vad de har med sig för erfarenheter. Ytterligare 

faktorer är lärarens ämneskunskaper samt de normer som är förknippade med ämnets 

innehåll (Larsson, 2016). 

 

I figur 1. beskrivs en modell för hur de tre arenorna påverkar urvalsprocesserna för den 

pedagogiska verksamheten. Med det primära fältet, även kallad produktionsfältet, involverar 

den icke pedagogiska kunskapsproduktionen. I det re-kontextualiserande fältet, vilket 

forskaren Linde även benämner formuleringsarenan, sker ett urval baserat på 

styrdokumenten. Vidare bearbetas styrdokumenten i transformeringsarenan för att sedan 

realiseras i verksamheten (Ekberg, 2009).  
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Figur 2. Fält för produktion, re-kontextualisering och reproduktion, samt arenorna 

formulering, transformering, och realisering för urvalsprocesserna (Ekberg, 2009, s. 76).  

 

Larsson (2016) menar att de förändrade läro- och kursplaner samt de förändrade 

samhällsvillkoren påverkar de krav och förväntningar som idag finns i ämnet. I 

formuleringsarenan, där styrdokumenten finns framskrivna, sker många förändringar som 

innebär att lärare måste förhålla sig till mål. Dessa mål anses av många lärare vara 

obegripliga. Dessa mål ska av läraren konkretiseras och uttolkas för att sedan fungera som en 

utgångspunkt för både planering och genomförande, samt för utvärdering av lektioner och 

undervisningsmoment. I alla dessa skeden sker diverse tolkningar som påverkas av skilda 

faktorer som i sin tur inverkar på undervisningens utfall (Larsson, 2016). De urvalsprocesser 

som sker inom läroplansteorin påverkas av en mängd faktorer, och den individ som har 

tolkningsföreträde bestämmer vad som är giltig kunskap. Hur kunskapen sedan förmedlas 

baseras på lärarens intresse och förståelse för fältet (Ekberg, 2009).  
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5.3 Tillämpning av teoretiska perspektiv 

Både ramfaktorteorin och läroplansteorin framhåller att det finns faktorer som påverkar hela 

den process som ligger till grund för formandet av undervisningen. Användandet av teorierna 

som två tolkningsramar gör det möjligt att besvara varför lärare ser på likvärdighet som de 

gör, och varför de väljer de arbetsmetoder vars syfte är att uppnå likvärdighet i sin 

undervisning. Genom att applicera dessa två teorier i relation till studiens resultat kan dessa 

användas som hjälp för att tolka, förstå och förklara det framkomna resultatet ur ett djupare 

analytiskt perspektiv. I metoddelen framgår det hur denna applicering har gått tillväga.  
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6. Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod och det tillvägagångssätt som studien använt sig av för 

att samla in den data som ligger till grund för studien. Vidare presenterar avsnittet urval, 

procedur, analys, etiska aspekter samt tillförlitligheten med studiens metod. 

 

6.1 Deltagare och urval  

Denna studie riktade sig mot lärare på den gymnasiala nivån. Författaren till studien har varit 

i kontakt med en närliggande skola och på så sätt har ett bekvämlighetsurval gjorts (Bryman, 

2018). Urvalet grundade sig i lärarnas tillgänglighet då det under höstterminen, när uppsatsen 

skrevs, kunde tänkas vara svårt att få lärare att gå med på att bli intervjuade. Utifrån egna 

erfarenheter av både vikariat och praktik, är slutet av höstterminen en stressfull tid med lov, 

prov och betygssamtal. Då lärarna som intervjuades befann sig på en närliggande skola kunde 

intervjutillfället lättare anpassas. Det bör också tilläggas att det fanns en form av relation 

mellan studiens författare och intervjupersoner från tidigare praktiker. Denna studie 

genomfördes bara av en forskare under en stram tidsram, därför valdes tre lärare ut för att 

delta i studien. Alla dessa tre lärare som tillfrågades delta valde att tacka ja, vilket innebar att 

ett bortfall inte existerade i denna studie.  

 

Valet av lärare grundade sig inte utifrån någon könsfördelning då kön inte var av betydande 

relevans för denna studie. Å andra sidan har det gjorts ett medvetet val i att intervjua lärare 

som har mer än fem års erfarenhet. Forskning genomförd av Lindqvist, Nordänger och 

Carlsson (2014) belysde att det fanns ett glapp mellan lärarutbildningen och läraryrket. Redan 

efter fem år var bara 72 procent av nyblivna ämneslärare kvar inom yrket. Joerger och 

Bremer (2001) menade att det tar ungefär fem år för en nybliven lärare innan hen kan 

prestera som andra erfarna lärare. De individer som tillfrågades att delta i studien har, baserat 

på ovanstående forskning, minst fem års erfarenhet av ämnet. Att erfarenheten hos lärare togs 

i beaktning handlade om att undvika utomstående faktorer som kunde tänkas påverka 

studiens resultat. Detta kunde exempelvis vara att lärarens kompetens brister på grund av för 

lite erfarenhet i verksamheten. 

 

De tre lärarna som deltog i studien var (namnen är fiktiva): 
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 ● Lärare 1 (Axel) var 36 år gammal och har arbetat som lärare i ämnet idrott och hälsa i 

11 år. 

 ● Lärare 2 (Jeanette) var 30 år gammal och har arbetat som lärare i ämnet idrott och 

hälsa i 6 år. 

 ● Lärare 3 (Malin) var 32 år gammal och har arbetat som lärare i ämnet idrott och hälsa i 

8 år. 

 

6.2 Procedur 

I föreliggande studie valdes en kvalitativ inriktad ansats för insamling av data. Valet att inte 

använda sig av en kvantitativ metod grundade sig i att denna metod har ett objektivt synsätt 

med syfte att finna kunskap som kan generaliseras till en större population (Kjørup, 2009). 

Då denna studie valde att fokusera på upplevelser hos informanterna ansågs därför en 

kvalitativ metod mer relevant. Genom användandet av intervjuer, som är framträdande i en 

kvalitativ metod, menar Kvale och Brinkmann (2009) att det spontana vardagliga utbytet av 

åsikter blir mer djupgående, där intervjuaren ges möjlighet att genom omsorgsfullt ställda 

frågor samla in kunskap. Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer där 

förkonstruerade frågor användes som bas för samtalet. Denna strategi öppnade upp för en 

flexibilitet hos intervjuaren, som möjliggjorde att följdfrågor kunde ställas för att få en 

djupare förståelse (Bryman, 2018). Innan intervjuerna ägde rum skickades det ut ett följebrev 

(se bilaga 1) med information baserad på de etiska riktlinjer som forskning ska följa.  

 

För att intervjun skulle bli så framgångsrik som möjligt utvecklades först en intervjuguide (se 

bilaga 2). Denna guide byggde på frågor som involverade de områden som studien granskade, 

samt de teorier som studien introducerade. Detta för att kunna besvara de två frågeställningar 

som studien grundade sig på. Dessa undersökningsområden var synsätt på likvärdig 

undervisning, undervisningsmetoder, påverkandefaktorer samt lärares individuella 

tolkningsutrymme. På detta vis var sannolikheten stor att alla områden täcktes, samt att den 

insamlade datan möjliggjorde en djupgående analys (Gratton & Jones, 2010). Frågorna 

kategoriserades sedan in utefter bakgrund, frågor riktade mot syfte ett och frågor riktade mot 

syfte två. Intervjuguiden bestod av 15 frågor. Bakgrundsfrågorna bestod av sex frågor, 

därefter ställdes ytterligare sex frågor kopplat till frågeställning två. Slutligen ställdes tre 

frågor som berörde den andra frågeställningen. I frågorna som involverade lärarens bakgrund 
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behandlades ålder, erfarenhet av ämnet då som nu samt val av yrke. Stycket vars syfte var att 

undersöka frågeställning ett, innefattades av frågor som berörde deltagarnas syn på 

likvärdighet samt hur de arbetar med inkludering. I intervjuguidens sista del fanns frågor som 

undersökte lärarnas tolkningar av det för studiens utvalda syfte samt hur de arbetade med 

likvärdighet i sina undervisningssituationer. Innan intervjuerna ägde rum genomfördes en 

pilotstudie för att se om intervjuguiden behövde modifieras, samt om frågorna var relevanta 

och adekvata. Pilotstudien genomfördes på två erfarna utomstående lärare i idrott och hälsa 

som inte deltog i studien. 

 

De första ställda frågorna var inledande med syfte att få den intervjuade individen att känna 

sig säker och i sin tur öppna upp sig (Gratton & Jones, 2010). Under början av intervjuerna 

kom frågor om deltagarnas ålder, val av yrke, samt tidigare erfarenheter av idrott. Då studien 

undersökte varje lärares enskilda upplevelse och synsätt kring verksamheten, menar 

Langemar (2008) att respondenten bör ges utrymme att prata fritt där inga värderingar från 

intervjuaren ges. Detta då forskaren inte ville att respondentens svar skulle påverka studiens 

resultat, vilket det kunde tänkas göra om forskaren influerade respondentens svar genom ett 

yttrande av hens åsikter. De tre intervjuerna som genomfördes var mellan 30-45 minuter 

långa. Samtliga intervjuer genomfördes i ett enskilt rum på lärarnas egna skola. En enskild 

plats gjorde att det inte fanns några störningsmoment, vilket möjliggjorde ett upprätthållande 

av fokus från både deltagarna samt studiens författare. När varje enskild intervju var 

genomförd transkriberades hela intervjun. Detta för att forskaren skulle ges möjlighet att på 

ett noggrant sätt kunna tolka intervjuerna på ett sätt som minskade en individuell tolkning 

(Langemar, 2008). För att transkriberingen skulle vara möjlig användes en 

inspelningsapplikation ur studiens författares mobiltelefon för att spela in deltagarnas svar. 

Då det ansågs vara relevant för studien skrevs intervjupersonens beteende även med i 

transkriberingen. Beteendet utgjordes exempelvis av emotionella uttryck och pauser (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Relevansen grundade sig i studiens syfte som vilade på lärarens 

individuella synsätt. 

 

6.3 Analys 

Den insamlade datan analyserades med utgångspunkt i Burnards (1991) flerstegsprocess. 

Denna metod baseras på en tematisk innehållsanalys vars syfte är att identifiera kategorier 

som visar på systematiska samband i den insamlade datan. För att kunna genomföra analysen 
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krävdes en transkribering av intervjuerna. Den transkriberade datan analyserades under ett 

flertal tillfällen med fokus att finna kategorier och koder. Granheim och Lundman (2004) 

förklarar att en kod likställs med ett fenomen eller ett objekt, samt, ibland, även en händelse. 

De funna koderna har både jämförts och sammanställts till underkategorier. I sin tur har de 

underkategorier som ansetts korreleras bildats till nya kategorier vilka benämnts 

huvudkategorier (Burnard, 1991). Detta analysverktyg bygger på 14 skilda steg. Alla dessa 

steg har forskaren inte utgått ifrån på grund av den begränsade tidsramen för studien samt på 

grund av studiens storlek. 

 

En huvudkategori, ibland även kallade teman, har många skilda betydelser. Denna studie 

utgick från den betydelse att en huvudkategori är återkommande regelbundenheter i form av 

underkategorier och koder som alla uppfyller samma meningsinnebörd. Att ta i beaktning är 

att huvudkategorier inte var exklusiv då exempelvis en kod kan passa in i flera skilda 

kategorier (Granheim & Lundman, 2004). Nedan ges ett exempel på hur en analysprocess 

kunde gå tillväga.  

 

Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

”Kan man ha in 

andra redskap 

istället för just 

bollen när man 

jobbar med idrott 

och hälsa” – Axel 

 

Använda andra 

redskap än boll 

vid spel 

Redskaps-

förändring 

Redskaps-

modifiering 

Undervisning-

metoder 
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Nej men så det blir 

en jämn fördelning 

mellan olika 

aktiviteter. Elever 

driver ofta på att 

man ska köra 

mycket boll och det 

kanske är liksom, 

ehhh. Det kan vara 

ett moment som 

många tycker är 

ångestladdat också 

om man är bollrädd 

och sådär. Dom 

eleverna har man ju 

svårt att få med sig i 

undervisningen då 

om man kör för 

mycket boll” - Axel 

Många elever vill 

ha bollspel men 

för några elever 

är bollspel fyllt 

med ångest. Om 

man kör för 

mycket boll har 

man svårt att få 

med alla elever. 

Viktigt med en 

jämn fördelning 

av aktiviteter. 

Elevers åsikter 

om 

undervisningen 

påverkar 

Elevåsikter Inkludering 

 

 

För att kunna analysera och förstå resultatet applicerades de två teoretiska perspektiven 

läroplansteori och ramfaktorteori. Båda dessa teoretiska perspektiv kom att kombineras under 

analysens gång då delar av dessa teorier korrelerade med varandra. Utifrån läroplanens olika 

arenor; formuleringsarenan, transformeringsarenan samt realiseringsarenan, presenterades 

skilda förklaringar till de fenomen som framkom ur resultatet. Att det fanns många faktorer 

som påverkade lärares val av undervisning synliggjordes under intervjuernas gång. 

Underkategorin elevåsikter, som benämndes i tabell 1, är ett exempel på en av de faktorer. 

Genom att jämföra det funna resultatet med läroplansteorin gick det att utläsa att just 

elevåsikter var en faktor som påverkade lärare i sin realisering av undervisningen som vidare 

även påverkade hur pass likvärdig undervisningen sedan blev. En annan underkategori som 

utlästes ur analysen var redskapsmodifiering. Denna kategori lyfte fram ett av de sätt som 
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lärare använde sig av för att involvera flera elever i sin undervisning. Förklaringen till lärares 

val kunde i sin tur härledas till transformeringsarenan i läroplansteorin, där lärarens tolkning 

hamnade fokus. En lärares val kunde tänkas påverkats av en rad skilda komponenter så som 

kompetens och individuella egenskaper. Ovanstående två exempel är en illustration i hur den 

teoretiska förankringen i analysen kunde komma att se ut. 

 

6.4 Studiens tillförlitlighet 

Vid kvantitativ forskning används begreppen validitet och reliabilitet för att beskriva 

kvaliteten på undersökningen. Många forskare menar att kvalitativ forskning istället bör 

bedömas och värderas baserat på andra kriterier än de som används i den kvantitativa. Att 

bedöma studiens tillförlitlighet och äkthet, som ett alternativ till validitet och reliabilitet, 

används frekvent inom den kvalitativa undersökningen för att synliggöra kvaliteten på 

undersökningen (Bryman, 2018). Kvale och Brinkman (2009) menar vidare att reliabilitet och 

validitet bör behållas, på grund av deras moraliska innebörd. Begreppen bör istället revideras 

om till former som passar in i studier som använder sig av metoden intervjuer. 

 

Denna studie kom därför att använda sig av Kvale och Brinkmans (2009) definition av 

reliabilitet och validitet. Med reliabilitet, syftar begreppet till studieresultatets konsistens och 

tillförlitlighet samt frågan om andra forskare vid andra tidpunkter kan reproducera studien. 

Diskussioner som involverar reliabilitetsaspekten, är de som handlar om ledande frågor, 

kodning och kategorisering, transkribering av intervjuer samt intervjuernas utförande. 

Validitet hänförs till begrepp som giltighet och trovärdighet. Inom samhällsvetenskapen 

riktar sig validiteten mot aspekter som behandlar ifall studien undersöker det den säger sig 

undersöka, med andra ord studiens äkthet. Andra aspekter där validering är central, är 

analysens samband med studiens syfte och kvaliteten på intervjuerna (Kvale & Brinkman, 

2009).  

 

För att ha uppnått en tillförlitlighet i studien har forskaren, så detaljerat som hen ansåg vara 

nödvändigt, beskrivit både utformandet av metod samt analysprocessen. Detta för att 

utomstående individer ska kunna upprepa och efterlikna studiens förlopp samt bedöma 

trovärdigheten. Genom fylliga och detaljerade beskrivningar kan de individer som läser denna 

studie själva bedöma om resultatet är trovärdigt och om de anser att resultatet kan 

generaliseras till övrig population (Bryman, 2018). Förutom att arbeta intensivt med att 
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beskriva studien detaljerat använde sig forskaren av en pilotintervju för att kunna uppnå en 

hög validitet. Med en pilotintervju minskar risken för att den insamlade datan inte skulle vara 

användbar på grund av felaktiga frågor, som inte var relevanta för studien. (Trost, 2010). För 

att höja reliabiliteten i studiens genomförande har forskaren inte använt sig av personliga 

värderingar i intervjuerna (Bryman, 2018). Detta genom att ha informerat deltagarna om att 

forskaren, under intervjuerna, endast kom att besvara deras svar genom att kortfattat ge 

fåordiga svar som inte visade på personlig åsikt för att sedan ställa övriga frågor.  

 

6.5 Etiska aspekter 

När det kommer till vetenskap finns det etiska principer som forskning måste rätta sig efter. 

Innan studien genomfördes hade forskaren reflekterat över vilka negativa konsekvenser som 

kunde uppstå för deltagarna i studien, för att i sin tur arbeta mot att förhindra dem. Dessa 

etiska riktlinjer delades in i fyra skilda huvudkrav. Kraven definierades som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att upprätthålla informationskravet har varje deltagare blivit 

informerade om det generella syftet med undersökningen, studiens möjliga påverkan på 

individen, samt att deltagandet var frivilligt där det, oavsett tidpunkt, fanns en möjlighet att 

dra sig ur (Kvale & Brinkmann, 2009). Att syftet inte presenterades allt för djupgående 

förklaras genom att forskaren inte ville att deltagarna svar skulle påverkas ifall hen visste om 

vad forskaren sökte efter. All denna information fanns med i ett följebrev som skickades ut 

till de tilltänkta deltagarna. Vidare upprepades informationen ytterligare en gång innan själva 

intervjuerna genomfördes. Om informationen delgavs vid två enskilda tillfällen ansågs 

sannolikheten vara stor att deltagarna bildat en förståelse för vad deras deltagande innebar. 

 

De riktlinjer som finns inom samtyckeskravet finns till viss del även inom 

informationskravet, men inte lika tydligt utformat gällande samtyckesaspekten. Första 

riktlinjen för samtyckeskravet är att det krävs ett samtycke från studiens deltagare. I riktlinje 

två finns det bestämmelser som säger att individerna som medverkade i studien har rätten att 

själva bestämma över deras medverkan. De fick bestämma hur länge de skulle delta samt på 

vilka villkor. Precis som i enlighet med riktlinje nummer tre, fick deltagaren vid vilken 

tidpunkt som helst besluta om hen ville avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 
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I samma tillvägagångssätt som upprätthållandet av informationskravet skedde delgavs all 

ovanstående information till deltagarna vi två skilda tillfällen. Både vid den första kontakten, 

genom följebrevet, samt vid intervjutillfället. Innan intervjun påbörjades ombads även 

deltagarna att bekräfta sitt samtycke muntligt. Ytterligare information som delgavs vid dessa 

två skilda tillfällen var information kring nyttjandekravet. All information som deltagarna 

delgavs kom endast att användas för forskningens ändamål och inget annat (Vetenskapsrådet, 

2002). Vart den slutliga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig kommer deltagarna ges 

information kring, detta ifall de vill ta del av den slutliga produkten. Ett mail med denna 

information skickas därför ut när studien har publicerats.  

 

Konfidentialitetskravet som var det sista krav som studien rättade sig efter, har ett nära 

samband med nyttjandekravet. Kravet belyser att all insamlad data, inte på något sätt ska 

kunna identifiera deltagarna. Studien behandlade all information kring vilka deltagarna är och 

all information som var av känslig form med konfidentialitet (Kvale & Brinkmann, 2009). I 

studiens resultat ersattes deltagarnas namn med påhittade namn. Vilken skola och stad som 

deltagarna arbetade har inte heller delgivits då den inte heller var relevant för studien. Den 

insamlade datan förvarades på forskarens dator på ett program som inte samverkade med 

internet. Detta val baserades sig på att säkerställa att deltagarnas delgivna data förvarades på 

ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2002). Alla dessa åtgärder som studien och de omfattade 

arbetssätten har tagit till var för att garantera att etiska riktlinjer för forskning följs.  
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7. Resultat

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna med de deltagande lärarna. Resultaten är 

efter en innehållsanalys uppdelade i fem huvudkategorier som är: Undervisningsmetoder, 

Varierat innehåll, Inkludering, Likvärdig undervisning och Lärarens subjektivitet.

 

7.1 Undervisningsmetoder 

I intervjun framkom att lärare arbetar med olika metoder för att uppnå en likvärdig 

undervisning. Huvudkategorien Undervisningsmetoder innehåller underkategorierna 

regelförändring, redskapsmodifiering, förändring av spelyta samt neutralt spel.  

 

Genom att lärare använder sig av skilda regler och förändringar av spelyta, kan alla elever 

genomföra undervisningen utefter deras egna individuella förutsättningar. En medveten 

strategi hos lärarna var att ändra reglerna och spelytan då eleverna ibland inte kan hantera det 

färdiga spelet. Gemensamt för studiens medverkande var att de ansåg det vara viktigt att 

anpassa undervisningen så att elever både tyckte det är roligt att delta samt utvecklade 

förmågor som exempelvis fick spelen att fortskrida. För att ge alla elever förutsättningar att 

delta på lika villkor menar lärarna vidare att, oavsett erfarenhet av exempelvis bollspel så 

måste skolan utformning av ett spel vara “anpassat till skolans mål och värderingar”. En av 

lärarna (Jeanette) förklarade på detta sätt hur ett exempel med förändringar av regler och yta 

kan se ut.  

 

Som nu senast när jag körde volleyboll så märkte jag att det var många som inte 

behärskade slagen, och då la jag in att dom får ha en studs emellan och såhär 

(Jeanette)  

 

Säg att det är någon duktig fotbollsspelare och så anpassar man fotbollen för skolan. 

Man kanske spelar på mindre plan (Jeanette)  

 

Till skillnad från att förändra spelets regler använde vissa av lärarna redskaps modifiering. 

Samtliga lärare menade att många elever, när det kommer till spel som i inkluderar redskapet 

boll, upplever ångest och obehag. Detta på grund av att många elever är bollrädda. Genom att 

byta ut bollen mot andra redskap eller förändra bollens storlek kan lärare få med sig “fler 
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elever i undervisningen utan att ta bort spel som involverar boll”.  

 

Man kan ha in andra redskap istället än just bollen när man jobbar med idrott och 

hälsa (Axel)  

 

Att undvika ett fokus på tävling i undervisning förklara några av lärarna ytterligare vara ett 

sätt för att få med fler individer i undervisning. Många elever anses gilla att tävla men 

somliga gillar det inte.  

 

Ah, men det kanske handlar om att jag inte beräknar några poäng, jag skriver inte upp 

några resultat på tavlan (Axel) 

 

Axels citat synliggör ett exempel på hur tävling kan undvikas i undervisningen. En deltagare i 

studien påpekar att elever som vill tävla, “själva har koll på poäng och de som inte vill tävla 

bryr sig inte om poäng eller resultat”. Då många elever är aktiva på fritiden menar lärare 

även, att de som gillar att tävla gör också det på fritiden, och därför behöver tävling inte 

förekomma i skolundervisningen.  

 

7.2 Varierat innehåll 

Efter tolkandet av de olika intervjuerna kom studiens forskare fram till att dessa lärares 

undervisning bygger på ett Varierat innehåll. Inom denna kategori analyserades bland annat 

underkategorierna bredd av aktiviteter och aktivitetsanpassning fram. 

 

I intervjuerna framkom det att bollspel utgjorde stora delar av undervisningen under den tid 

som lärarna själva gick i skolan. Till skillnad från förr anser lärarna att på grund av 

samhälleliga förändringar, som även påverkat skolan, finns det idag större möjligheter att 

variera sin undervisning.  

 

Ehh idag har man möjlighet att testa och göra så mycket mer. Dels har det kommit 

mycket nytt men också för att det är tillgängligt för skolor att nyttja (Malin) 

 

Malins citat visar att en anledning till varför det idag finns faktorer som underlättar att 

upprätthålla ett varierat innehåll inom ämnet. Den digitaliserade undervisningen och 
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transportförändringar är två faktorer som möjliggör en variation. Ett användande av 

digitaliserade verktyg kan hjälpa lärare att använda pulsband i sin undervisning vilket också 

resulterar i en djupare förståelse kring aktiviteter och pulsens samband. Att kunna 

transportera sig på ett annat sätt än förr möjliggör att fler aktiviteter kan genomföras. En 

lärare i studien förklarade att eleverna på just denna specifika skola skulle ges möjlighet att 

testa på curling. Att kunna transportera sig till en ishall blir därför nödvändigt för att denna 

möjlighet ska kunna vara genomförbar. När frågan om vad ett varierat innehåll kan tänkas 

vara, kopplar de flesta det till aktiviteter som involverar en bredd av rörelsekvaliteter. En 

lärare (Axel) utvecklar nedan hur ett varierat innehåll kan tänkas förklaras. 

 

Sen aktiviteter som vi gör inom det praktiska är, skulle jag säga att jag försöker 

fördela det så gott det går mellan olika former av rörelsekvaliter. Då kanske vi pratar, 

ehh, styrketräning, kondition, boll, friluftsliv, dans, alltså olika rörelsekvaliteter 

(Axel) 

 

I empirin framfördes att ett varierat innehåll är viktigt, dels för att alla elever någon gång ska 

utveckla en känsla av kompetens samt att alla elever ska kunna delta. Lärare menar att en 

undervisning bör vara strukturerad så att elever som inte kan delta fullt ut på grund av 

antingen känsla av skada, sjukdom eller andra faktorer, såsom obehag, ska ges förutsättningar 

att delta på deras individuella villkor.  

 

Har man varit lite krasslig och kommer tillbaka att det finns ofta ett alternativ även om 

man kanske inte kan vara med precis just på det momentet man gör så går det ofta att 

hitta nån form av anpassning (Jeanette) 

  

Eh.. eller, liksom, jag försöker anpassa så gott det går när man kör styrketräning att 

man alltid har flera olika moment som man kan göra på min station till exempel. Man 

kör cirkelträning så att alla har möjlighet att träna på något sätt, och har man problem 

med ett knä, ja men då kanske man inte kan göra knäböj just där. Nä men då finns det 

någon annan form av aktivitet man kan göra istället (Axel). 

 

Lärarna Malin och Axel uttrycker sig i intervjun att ett varierat innehåll är viktigt men att alla 

elever inte alltid är nöjda med valet av aktivitet. Hon påstår att det blir viktigt att förklara för 
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eleverna att en variation i undervisningen ibland leder till att eleverna måste delta på 

aktiviteter som de ibland inte gillar. Detta då elevers tyckande gällande vad som är roligt eller 

inte skiljer sig åt.  

 

Eh.. men ibland kommer det va lektioner där dagens innehåll inte är så kul tycker du 

kanske då, men då får man ju ta det för då vet ju du att ja men nästa lektion kommer 

nånting som du tycker är kul. För vi är ju liksom 32 pers som tycker olika (Malin).  

 

Att ha med olika övningar som involverar samma moment för att alla ska kunna delta utefter 

deras olika förutsättningar menar lärare vara viktigt då elevers olika förutsättningar inte ska 

påverka deras lärandet.  

 

7.3 Inkludering 

I huvudkategorin varierat innehåll lyfter studiens deltagare anledningar till varför varierat 

innehåll idag går att genomföra samt hur de genomför det. De menar ytterligare att ett 

varierat innehåll blir viktigt för att elever med olika förutsättningar ska kunna delta på 

lektionerna, men varför elevdeltagande blir viktigt är en fråga som huvudkategorin 

inkludering kommer att besvara. Denna kategori innefattar underkategorier som benämnts 

elevåsikter, elevinflytande samt lyssna på elever. 

 

Nej men så det blir en jämn fördelning mellan olika aktiviteter. Elever driver ofta på 

att man ska köra mycket boll och det kanske är liksom, ehhh. Det kan vara ett moment 

som många tycker är ångestladdat också om man är bollrädd och sådär. Dom 

eleverna har man ju svårt att få med sig i undervisningen då om man kör för mycket 

boll (Axel)  

 

En av respondenterna (Axel) menar att anledningen till ett varierat innehåll blir viktigt för att 

elever ska kunna delta i undervisningen. Om undervisningen endast utgörs av bollspel 

kommer några elever att inte delta, eller delta mindre då “bollspel associeras med ångest för 

många”. Axels undervisning grundar sig på elevernas åsikter, vilket innebär att inkludering 

blir centralt. Detta menar respondenten vara en medveten strategi för att uppnå inkludering. 

När inkludering används i undervisningen innebär det att läraren även arbetar med 

likvärdighet i undervisningen.  
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Det arbetssätt som läraren Malin använder sig av vid inkludering, som lyfts fram i hennes 

intervju, skiljer sig åt från Axels sätt att arbeta. I början av varje kurs får eleverna chansen att 

delge läraren information om dem själva. Detta blir viktigt enligt Malin då hon genom detta 

brev får en förståelse för sina elever, vilket i sin tur resulterar i att kommande undervisning 

kan anpassas utefter individerna. Inkluderingssynsättet blir genom detta arbetssätt även här 

väsentlig. 

 

Och då brukar jag i början av varje kurs, eller vid kursstart då, så brukar eleverna få 

skriva ett litet brev där dom svarar på lite frågor om bland annat vad som är kul och 

inte kul och sådana där saker, men också om det är något som jag som idrottslärare 

bör veta och lite sådär (Malin)  

 

Samtliga lärare lyfter vikten av att individanpassa sin undervisning för att en likvärdig 

undervisning ska uppstå. När de diskuterar individanpassning handlar det om att så många 

elever som möjligt hela tiden ska kunna delta i undervisningen. Att individanpassa anses av 

alla respondenter emellertid vara en svårighet på grund av olika anledningar. Gruppstorlek 

och gruppstruktur är en av dessa svårigheter enligt Axel. 

 

Om man säger överlag så handlar det mycket om att man ska utgå ifrån eleven. Vad 

eleven är för nånstans. Och, ehhh… Ja egentligen varje individ vilket är jättesvårt då. 

Men. Ehh, man måste ju utforma undervisningen utefter den grupp man har så det är 

jättesvårt att köra samma upplägg med två olika klasser eftersom att det finns kanske 

30 olika individer i varje klass. Ehh… som kanske har olika inställning till ämnet och 

är på olika nivåer helt enkelt (Axel). 

 

Utifrån alla de ovanstående citaten påvisas att inkludering blir viktigt i undervisningen. 

Läraren Jeanette menar i sin intervju att det blir meningsfullt att synliggöra för eleverna att 

läraren lyssnar och tar till sig elevernas åsikter. Att arbeta med kommunikation är en metod 

för att synliggöra att läraren arbetar inkluderande för sina elever. 

  

Vara vaksam. Lyssna på dom även mitt i undervisningen och försöka snappa upp 

signaler därvid. Lyssna på dom och på nått sätt synliggöra för dom att jag hört vad du 

har sagt och vi ska se om vi kan lösa detta, eller vi ska jobba med eller så (Jeanette) 
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7.4 Likvärdig undervisning 

Denna kategori behandlar deltagarnas synsätt om likvärdig undervisning samt deras arbetssätt 

för att uppnå denna aspekt ur ämnets idrott och hälsas första syfte. Samtliga av studiens 

deltagare ser på begreppet likvärdighet någorlunda lika. Malins svar skiljer sig dock från 

övriga. Axel antyder att en likvärdig undervisning handlar om att alla ska kunna vara med och 

delta medan Jeanette menar att ett varierat innehåll korrelerar med likvärdighet. Både dessa 

lärare förklarar likvärdighet som något som “behandlas under lektionerna”. Malin däremot 

lyfter att kunskaperna som eleverna får med sig ska vara likvärdiga samt att det är lärarnas, 

på samma skola, gemensamma syn på begreppet. Hur de tre respondenterna ser på 

likvärdighet tydliggörs med deras yttrande nedanför.  

 

En likvärdig undervisning för mig innebär att alla har möjlighet att prestera utefter sin 

förmåga. Eh.. vare sig man är jätteduktig i idrott eller har det svårt eller att man tycker 

det är jättekul eller jättetråkigt. Och att man ger liksom varje individ möjlighet och 

delta egentligen så att man anpassar aktiviteterna hela tiden så att hela gruppen kan 

vara med och delta (Axel) 

 

Det innebär att eleverna får… alltså en… liknande, alltså liknande kunskaper och 

erfarenheter med sig när dem går ut härifrån. Också att man, ehm, om vi tänker en 

uppgift om ergonomi, att man ändå liksom, någorlunda är, jag gillar dock att man får 

sätta lite prägel på saker och ting men framförallt på en och samma skola bör man ju 

ha ett gemensamt tänk på vad vi ska skicka med eleverna, vad är det vi ska trycka 

extra på när det gäller exempelvis ergonomi (Malin) 

 

Eh.. alltså i och med att man ska köra en bredd av aktiviteter så blir det ju ett varierat 

innehåll och det tänker jag att det gynnar ju alla någon gång egentligen (Jeanette) 

 

Ovan presenterades aktörernas synsätt på likvärdighet. Nästa stycke redogör för hur de 

arbetar för att uppnå likvärdighet utifrån studiens frågeställning två. Då alla tre lärare arbetar 

på en och samma skola är det inte underligt att samtliga av dem väljer att presentera ett 

arbetssätt som involverar ett hälsoarbete, som genomförs i slutet av kursen. Detta arbetssätt 

menar samtliga vara en uppgift där eleverna får välja sina individuella utvecklingsområden 

och arbeta utifrån deras enskilda förutsättningar. Träningsdagbok och träningsupplägg brukar 
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vara två uppgifter som ingår i hälsoarbetet. Axel och Jeanettes citat redogör för hur samtliga 

lärare i studien resonerar kring hälsoarbetets syfte utifrån likvärdighet.  

 

Där får ju eleverna då i slutet på kursen välja en egen aktivitet som dom själva 

upplever att de har ett utvecklingsbehov i. Åhh där får de verkligen välja, liksom sitt 

egna (Axel)  

 

Eh.. Asså jag kan ju styra dom, och då blir det mer likvärdigt, men tar man en sån grej 

som hälsoarbetet. Då är ju tanken att dom ska utgå från sig själva och sin egen 

förmåga, och eftersom att dom befinner sig på olika ställen så kan det ju också bli helt 

olika grejer dom gör, men i grund och botten så försöker man ändå samla ihop det till 

att det drar åt samma håll (Jeanette) 

 

Att utgå ifrån att det är kunskaper som är centrala i detta hälsoarbete går att urskilja ur Malins 

citat nedan. Oavsett om eleverna har skilda utvecklingsbehov påverkar det inte den kunskap 

som eleverna ska visa upp.  

 

Eh.. samtidigt så är det ju ändå att jag har ju vissa saker som jag tittar på. Så oavsett 

vad du har som individuell mål på din träningsplanering så kan ju du va mer eller 

mindre utförlig i den. Så att dom här grunderna är ju ändå samma för alla det är bara 

innehållet som skiljer sig åt (Malin). 

 

Hur en likvärdig undervisning synliggöras i praktiken bortsett från hälsoarbetet, 

exemplifieras i en situation som respondentens Jeanettes lyfter. 

 

Det beror lite på vad det är, men som, jag har några som tycker det är jobbigt med 

simhallen. Och i princip uttalar rakt ut att jag inte kommer följa med dit och då har jag 

löst det så att, ja men är det okej om jag plockar dig och typ två till på en studietid? Ja, 

men då mjuknar man ju lite (Jeanette). 

 

Elevernas upplevelser påverkar hur lärare utformar sin undervisning. I detta ovanstående 

exempel är elevens upplevelse av simhallen obehaglig, vilket gör att hen inte kan delta i 

undervisningen. Läraren väljer att anpassa sin undervisning utefter denna elev vilket 
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resulterar i att läraren värderar förmågan att simma mer än hur och när det sker. Samtliga av 

studiens deltagare anpassar sin undervisning utefter individerna som ingår i deras elevgrupp. 

De anser att individanpassning på olika sätt är väsentligt för att uppnå en likvärdig 

undervisning.  

 

7.5 Lärarens subjektivitet 

Detta stycke omfattar underkategorierna bristfällig bedömning, läroplanens 

tolkningsutrymme samt lärares synsätt. Rubriken för detta stycke är en sammanfattning av 

en huvudkategori som utefter respondenternas svar har gestaltas. I analysen av resultatet 

framkommer det att lärare hela tiden måste luta sig på sina egna subjektiva tolkningar. Detta 

som ett resultat av att dagens kursplan för ämnet idrott och hälsa på gymnasiet (Lgy11) anses 

lämna stort tolkningsutrymme.  

 

Ser man till större plan, asså den ska ju vara likvärdig, och egentligen i hela Sverige. 

Men i och med att det är stort tolkningsutrymme i kursplanen så är det väldigt väldigt 

svårt att nå dit. Ehh .. för att folk tolkar dom här värderingsorden och så olika 

(Jeanette)  

 

Likvärdigheten menar respondenten Jeanette bli lidande som en konsekvens av 

tolkningsutrymmet. När lärare väljer att tolka exempelvis värdeorden som finns med i 

kunskapskraven ser detta olika ut, vilket leder till att bedömningarna av elevernas kunskaper 

skiljer sig åt beroende på både lärare och vilken skola som läraren arbetar på. Detta är något 

som Malin synliggör i sin intervju. 

 

Ehh, sen är det ju också kanske en annan syn på.. jag vet ju att det händer att har du 

inte A på allt så kan du egentligen enligt skolverket inte få A, men det händer ju 

(Malin) 

 

Varför lärare tolkar på olika sätt, menar respondenterna i studien, kan tänkas bero på att det 

finns en skillnad mellan de lärare som har arbetat med tidigare läroplaner och de som 

mestadels arbetat med Lgy11. Ett problem med detta är att likvärdigheten mellan skilda 

skolor skiljer sig åt, då lärare sällan pratar om hur hen väljer att tolka ämnesplanen. När 

lärares subjektivitet är en påverkande faktor kan stor orättvisa i slutliga betyg uppstå.  
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Sen finns det ju forum där idrottslärare skriver, över kring hur de tänker och tycker 

och så vidare. Men där märker man ju att det skiljer sig väldigt mycket. Ehh för där 

finns det ju, ja den gamla skolan finns ju kvar där också till exempel, ehh som då är 

lite tuffare och kanske inte, ja man tänker inte på samma sätt kring likvärdighet (Axel) 

 

Att betygen påverkas går att utläsa ur tidigare nämnda citat. I intervjun framgick det dock 

ytterligare att innehållet på skilda undervisningssituationer påverkas utifrån hur lärare ser och 

tolkar ämnet. Somliga lärare väljer att tolka ämnesplanen ur ett teoretiskt perspektiv medan 

andra väljer att tolka den som att den praktiska delen är den del som ska vara fokus på i 

ämnet. Läraren Axel menar att ämnet ska vara “praktiskt lagd då ämnesplanen säger det”. 

Han menar ytterligare att ämnet dock inte bara handlar om att elevernas rörelsekvaliteter ska 

stå i fokus, utan att det är något annat som lärare måste utgå ifrån. Detta är något som de 

andra respondenterna ger medhåll för. Kunskap är något som nämns flitigt under 

intervjuernas gång. Nedan förtydligas Axels betraktelse av ämnet.  

 

Jag är ju sådan att jag vill ju köra. Jag kör mycket praktiskt och det säger ju också 

ämnesplanen att man ska göra (Axel) 

 

Om en bara går på rörelse, med det beror ju på vilken form av rörelse man går på. 

Men om man bara har rörelsespektrat där man går på, som lärare, missar man ju 

jättemycket. Då gör man ju lite fel. Eller ganska så kraftigt fel. Men där tro jag inte 

det är så många som gör så, eller det finns säkert kvar några som gör så. Men ehh, 

men då blir ju likvärdigheten lidande också givetvis (Axel) 

 

Respondenten Malin är även hon inne på samma spår som Axel men menar ytterligare att det 

finns en mening med den praktiska undervisningen. Att få eleverna att vilja vara aktiva efter 

skolan blir viktigt för eleverna hälsas skull. 

 

Ehh, jag tycker ju personligen att den praktiska biten, för det är ju det som är viktigt 

med idrott och hälsa. Dels praktiskt att de faktiskt får röra sig och också att hitta 

någonting som gör att dom vill fortsätta att vara fysiskt aktiva efter kursen (Malin). 
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Trots att respondenterna framhåller den praktiska delen menar Malin ytterligare att det finns 

andra områden som bör finnas med i undervisningen.  

 

Sen ska man ju lägga till annat, exempelvis stress diskussioner då det är extra relevant 

idag, framförallt i skolmiljön och så (Malin)  

 

Detta kapitel har tidigare lyft att lärares synsätt och tolkningar är faktorer som påverkar både 

likvärdighet och val av innehåll i undervisningen. Att ämnet ska luta mer åt det praktiska 

hållet är därför deras egna tolkningar av ämnesplanen. Alla tre deltagarna har sedan tidigare 

erfarenheter av idrott innan de valde att utbilda sig. Detta kan vara en aspekt som påverkar 

deras synsätt på ämnet, då somliga lärare förklarar att de alla funnit stor glädje i att vara 

fysiskt aktiva som unga. 

 

7.6 Sammanfattning 

Utifrån transkriberingarna av de genomförda intervjuerna utlästes fem huvudkategorier. 

Dessa är Undervisningsmetoder, Varierat innehåll, Inkludering, Likvärdig undervisning 

och Lärares subjektivitet. Under dessa kategorier fann studiens författare även 

underkategorier som alla visar på ett samband.  

 

Respondenterna från studien berättade att de medvetet valde att förändra sin undervisning för 

att den ska passa sina elever. De anpassningar som lärarna använde sig av var regel, yt- och 

redskapsmodifiering samt ett minskat fokus på tävlande. Vidare menar samtliga lärare att ett 

varierat innehåll även blir viktigt ur aspekten att undervisningen bör vara anpassad utefter 

eleverna. Om undervisningen bygger på en variation kan eleverna delta på deras individuella 

villkor. Exempel på anledningar som lärarna i studien måste ta hänsyn till menar de vara 

sjukdom och obehag. Respondenterna uttryckte att de trodde det idag var lättare att variera sin 

undervisning jämfört med hur det var förr i ämnet. I dagens samhälle har 

transportförändringar samt det digitala området utvecklats vilket i sin tur möjliggör ett 

genomförande av en bredd av aktiviteter.  

 

Respondenterna framhäver i intervjuerna att ett varierat innehåll även kan kopplas till ett 

inkluderingsarbete. Genom en variation i undervisningen ökar elevdeltagandet på lektionerna. 

Hur ett varierat innehåll uppnås menar samtliga respondenter har att göra med interaktionen 
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mellan lärare och elev. Genom att grunda sin undervisning på elevåsikter och elevinflytande 

uppnås en inkludering. Då likvärdighet och inkludering korrelerar blir den varierade 

undervisningen ett medel för att uppnå inkludering och i sin tur likvärdighet. När 

respondenterna tillfrågades om begreppet likvärdighets innebörd svarade samtliga någorlunda 

överensstämmande. Två av lärarna menade att likvärdighet var något som behandlas under 

lektionerna, medan en annan lärare framförde att det är samma kunskaper och lärares 

gemensamma synsätt som utgör likvärdighet. Hur dessa lärare väljer att arbeta med 

likvärdigheten utifrån syftet “förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som 

befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa” var densamma. Samtliga arbetar 

med ett hälsoarbete där elevernas uppgift är att utifrån sina utvecklingsbehov arbeta med ett 

träningsupplägg samt skriva en dagbok. Förutom uppgiften hälsodagbok menar samtliga 

lärare att de väljer att individanpassa större delar av sin undervisning för att uppnå 

likvärdighet.  

 

Ur transkriberingarna utlästes att likvärdigheten ibland blir lidande. Detta på grund av att det 

finns ett tolkningsutrymme i kursplanen, vilket i sin tur öppnar upp för lärarens subjektivitet. 

När denna subjektivitet blir central kan undervisningen och bedömningen skilja sig åt mellan 

lärare då de tolkar olika. En annan anledning till dessa skillnader menar respondenterna bero 

på hur lärare ser på ämnet. Några lärare ser på ämnet ur ett teoretiskt perspektiv, medan andra 

ur ett praktiskt, och undervisningen blir således olikartad. Utifrån intervjuerna framkommer 

det att det finns ett flertal faktorer som påverkar likvärdigheten inom ämnet idrott och hälsa.  
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8. Analys 

Följande avsnitt introducerar studiens resultat med koppling de teoretiska perspektiven, 

läroplansteori och ramfaktorteorin. Analysen är strukturerad i tre rubriker där dessa delar är 

utformade utefter läroplansteorin tre olika arenor. Under varje rubrik kommer studiens 

resultat att implementeras i relation även till ramfaktorteorin. Detta då ramfaktorteorin och 

läroplansteorins synsätt korrelerar med varandra.  

 

8.1 Kopplingen mellan samhället och läroplanen och dess inverkan på 

lärares val 

Den insamlade empirin konstaterar att faktorer såsom styrdokument påverkar formandet av 

dess undervisning. Precis som Larsson (2016) skriver om de svårigheter som finns i 

anslutning till styrdokumenten, ger studiens deltagare medhåll i detta synsätt. Samtliga lärare 

som blev intervjuade menade att ämnesplanen för idrott och hälsa kan vara svårbegriplig då 

den lämnar många obesvarade frågor för de enskilda lärarna. Själva måste lärarna tolka delar 

av planens innehåll både i bedömning samt hur och vad som undervisningen ska gå tillväga 

samt innehålla.  

 

Lundgren (1979) som är en av de forskare som tog fram ramfaktorteorin påstår att en 

läroplan, där de olika ämnesplanerna finns med, är utarbetad utefter hur det nuvarande 

samhället ser ut. Ur studiens empiri går det att urskilja att det har utvecklats en förändring i 

lärares synsätt med införandet av Lgy11. Bland de lärare som ingick i studien har de som 

arbetat längst som ämneslärare i idrott och hälsa gjort det i elva år, vilket betyder att alla 

dessa har jobbat mest med Lgy11. Samtliga av dessa antyder att deras synsätt på både 

undervisningen och likvärdigheten skiljer sig åt mellan lärare. De lärare som deltagarna 

hänvisar till är de lärare som har arbetat mest utifrån tidigare läroplaner. Detta gestaltas i de 

deltagarnas uttryck som exempelvis “som är från den gamla skolan” (Axel). Under ämnets 

gång med de föregående kursplanerna arbetade lärare mycket med att bedöma eleverna 

utefter måtten långt, snabbt och högt. De elever som presterade bäst var de som också fick 

högst betyg. Detta kan kopplas till både ramfaktorteorin och läroplansteorin. Både dessa 

teorier menar att det finns faktorer som påverkar hur undervisningen utformas (Larsson, 

2016; Linde, 2009). En av dessa faktorer är samhället eftersom det påverkar utformandet av 
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styrdokumenten. Då styrdokumenten är föreskrifter som lärare arbetar utefter är även dessa 

faktorer.  

 

I läroplansteorins ena arena, formuleringsarenan, framgår det att styrdokumenten påverkar 

hur lärare arbetar, då lärare måste förhålla sig till de mål som finns i planen (Larsson, 2016). 

Respondenternas egna lärare under deras gymnasietid, för cirka 20 år tillbaka i tiden, verkade 

i enlighet med Lpf94. Trots att ämnets dåvarande kunskapskrav blev tydligare fanns där 

fortfarande delar av föregående läroplan som gick att urskilja i undervisningen. Fysisk 

aktivitet var fortfarande i fokus (Skolverket, 1994). Möjligheten att dessa lärares synsätt och 

undervisningsinnehåll har påverkats av föregående läroplaner är därför stor. Det blir tydligt 

att ramfaktorteorins betraktelsesätt kring påverkandet av faktorer av fysisk form (Linde, 

2012), går att appliceras i den insamlade teorin. Med faktorer av fysisk form menas bland 

annat att de statliga besluten påverkar undervisningen (Linde, 2012). Dessa faktorers 

påverkan finns med i formuleringsarenan, där läroplanen är en produkt av skolans styrning 

(Ekberg, 2009).  

 

Regeringen och riksdagen är de som utformar läroplanerna (Skolverket, 2019), och hur de ser 

på vad som är viktigt kunskap för varje ämne kan enligt Lundgren (1979) bero på 

samhälleliga förändringar. Om läroplanen påverkas av samhället finns det belägg för att 

påstå att lärares undervisning och synsätt påverkas av samhället (Larsson, 2016).  

 

8.2 Olikheter i lärares tolkningar och synsätt formar undervisningen 

Att det finns en problematik inom transformeringsarenan är något som samtliga respondenter 

från studien ger medhåll för. Inom transformeringsarenan är en av de aktörer som tolkar 

läroplanen lärare (Linde, 2009). I studien framkommer det att lärare tvingas tolka hur 

eleverna ska bedömas, vad värdeorden i kunskapskraven betyder samt vilket innehåll som 

undervisningen utgöras av. Dessa tolkningar måste varje enskild lärare göra och deras 

subjektivitet hamnar därför i fokus. Linde (2009) menar att de modifieringar och val som 

läraren gör i verksamheten påverkas av vad lärare vill, vad de kan och vilka förväntningar 

som tros finnas på hen. Precis som transformeringsarenan påstår gällande faktorers påverkan, 

framhäver ramfaktorteorin även denna att faktorer av yttre drag är relevanta för hur en lärare 

tolkar och arbetar utifrån läroplanen (Larsson, 2016; Dahllöf, 1999).  
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Faktorer som Dahllöf (1999) anser påverkar är lärarens individuella egenheter, kompetens 

samt karaktär. I föregående kapitel nämndes att lärares synsätt kan ha påverkats av att de 

arbetat med skilda läroplaner. Denna skillnad kan även tänkas ha påverkat lärarens 

kompetens. Detta ifall lärare har blivit utbildade i tidigare år samt på så sätt även arbetat med 

tidigare läroplaner. Skillnader i kompetens kan förslagsvis påverka hur lärare både tolkar 

läroplanen samt arbetar med den, vilket kan leda till att elever ges olika förutsättningar att 

lyckas än om de haft andra lärare med en högre kompetens. Lärare i studien menar att många 

lärare arbetar olika då några kommer från den “gamla skolan” (Axel) och det är därför 

ovanstående tolkning gjorts. Att ämnet utvecklas med åren och medför ny kunskap är ett 

vanligt fenomen. Viktigt att poängtera är dock att denna utveckling inte innebär att lärare från 

tidigare utbildningar inte är lika kompetenta som de lärare vars utbildning är nyare. Det är 

valet att följa med i utvecklingen som här blir intressant och hur detta val påverkar individens 

synsätt. 

 

Åldersskillnaden mellan lärare som är aktiva inom verksamheten är inte enbart en anledning 

till varför lärares tolkningar ser annorlunda ut. Deras karaktär och egenheter är faktorer som 

påverkar (Dahllöf, 1999). Respondenterna från studien uppmärksammar att de alla har 

tidigare erfarenheter av idrott och att de gillar att vara aktiva. Aspekten av att idrott ska vara 

ett mer praktiskt ämne än teoretisk, är också ett synsätt som dessa lärare nämner under 

intervjuerna. En av de tre deltagande nämner även att hen värdesätter att utveckla elever inom 

olika områden. Dessa gestaltningar av lärarnas egenheter och karaktärer, visar att hur de är 

som individer påverkar hur de både ser på ämnet och vad deras undervisning innehåller. 

 

Förutom att ge medhåll för tidigare teorier ger den insamlade empirin även exempel på vilka 

problem som kan uppstå på grund av lärares tolkningar. Ett tydligt problem som framförts är 

betygsättningen (Malin). Några lärare väljer att sätta högre betyg på sina elever även om 

ämnesplanen inte ger underlag för valet av betyg. När lärare har skilda syner på hur 

bedömningen ska ske, vilka betyg som sätts samt vad undervisningen ska innehålla innefattar 

även detta en likvärdighetsproblematik. Om lärare bedömer eleverna olika finns risken att 

elever ges högre eller lägre betyg beroende på vilken lärare eleven har. Att betyg som sätts 

skiljer sig åt från lärare till lärare är inte i enlighet med den regel som säger att skolan ska 

säkerställa en likvärdig kvalitet i undervisningen (Svenskt Näringsliv, 2016). Att både 

transformeringsarenan (läroplansteorin) och ramfaktorteorin är teorier som går att tillämpa på 
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studiens resultat blir tydligt, men hur lärarna är medvetna om hur skilda faktorer påverkar går 

inte att urskilja ur empirin. Stensmo (1997) antyder att yttre faktorer inte går att påverka då 

lärarna inte har kapacitet nog, men att medvetandegöra dem och reflektera över dem blir 

viktigt för att se över likvärdigheten i sin egen enskilda undervisning (Larsson, 2016). 

Reflektion kan tänkas möjliggöra en revidering av undervisningen ifall kraven på 

likvärdighet inte uppnås. 

  

8.3 Skilda faktorers påverkan på lärarens realisering av undervisningen 

Baserat på den information som intervjuerna medförde, framkom det att faktorer av yttre 

karaktär både påverkar undervisningen positivt och negativt. Linde (2012) presenterade i en 

av sina skrifter att det finns yttre begränsningar som påverkar lärarens handlingsutrymme och 

i sin tur hens undervisning. Larsson (2016) betonar att dessa faktorer förekommer inom 

läroplansteorins sista arena, realiseringsarenan, och dessa är samma som de faktorer som 

även ramfaktorteorin synliggör. Studiens resultat styrker att både läroplansteorin och 

ramfaktorteorins antagande kring enskilda faktorers påverkan är baserat på den verkliga 

verksamheten. Respondenterna menar att ramfaktorerna kan orsaka att likvärdigheten i 

undervisningen inte uppnås. Dessa faktorer är klasstorlek, klassammansättning och 

elevåsikter.  

 

Linde (2012) framhäver tid och elevantal vara faktorer som påverkar undervisningen. Detta 

lyfter även samtliga lärare i studien. Klasstorlek och klassammansättning är specifika faktorer 

som studien visar påverkar lärarens val av undervisning. När det går 32 stycken elever i en 

och samma klass ses det av lärarna vara omöjligt att individanpassa sin undervisning. Dels på 

grund av tidsaspekten, då lektionstiderna är mellan 60-80 minuter, men också på grund av att 

eleverna som tillhör klassen är olika individer. Att påpeka för eleverna att de ibland måste 

genomföra aktiviteter som de tycker är mindre roligt för att andra ska få möjligheten att 

genomföra aktiviteter som de gillar, menar en av respondenterna (Malin) blir viktig. Detta då 

hen menar att det inte går att anpassa utefter elevernas tycke varje gång. Det Malin beskriver 

är ett sätt att påverka eleverna, som i detta fall ses som en faktor. Stensmo (1997) framhåller 

att lärare inte har möjlighet att styra över vissa faktorer, men faktorer som hens elever är 

något som varje lärare kan inverka på. Genom att förklara för eleverna att de är olika och 

gillar olika saker, kan lärare dels implementera en syn på likvärdighet i sin undervisning, men 

även tänkas få eleverna att fortfarande vara motiverade till att delta i undervisningen. 
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Gruppanpassning är ett annat arbetssätt som de intervjuade individerna använder för att 

anpassa undervisningen utefter sina elever. Genom att lokalisera vad det är för 

gruppsammansättning, och vilka individerna är som tillhör gruppen, kan läraren utveckla ett 

upplägg som anses passa de flesta elever. Skolinspektionen (2010b) lyfter att en undervisning 

bör vara utarbetad utifrån en individuell anpassning. Detta då det annars kan uppstå två 

problemområden. Ena problemet är att undervisningen inte blir anpassad utefter de elever 

som behöver extra hjälp. Andra svårigheten är det faktum att de elever som behöver 

utmaningar inte heller får sina behov tillfredsställda. Detta kan dock vara svårt för läraren 

själv att begrunda ifall undervisningen är adekvat eller inte. Detta då det är den individ som 

har tolkningsutrymme som avgör vad som är giltig kunskap (Ekberg, 2009). Baserat på 

studiens lärare går det inte att utläsa hur pass likvärdig deras undervisning är, eller i vilken 

grad undervisningen baseras på eleverna skilda villkor. Det som istället går att föreställa sig 

är att lärare behöver en stor kompetens och djup kunskap när det kommer till att skapa 

relationer med elever, och i sitt sätt att forma undervisningen utefter varje individs enskilda 

behov. Förutom de svårigheter som faktorer med gruppsammansättningar kan medföra i 

utformandet av undervisning kan de även föra med sig positiva aspekter, speciellt i avseendet 

att uppnå en likvärdig undervisning. En likvärdig undervisning menar Larsson (2012a) inte 

behöver se likadan ut, utan den bör skilja sig åt beroende på vilka elevernas skilda 

förutsättningar är. Gruppanpassning kan därför anses som ett bra arbetssätt, men för att detta 

sätt ska vara i enlighet med de bestämmelser av likvärdighet som råder krävs att lärare är 

förtrogna med sina elever. I sin realisering av en likvärdig undervisning bör lärare därför ta 

hänsyn till individers egenheter och erfarenheter för att uppnå en likvärdig undervisning 

(Larsson, 2016). 

 

Ytterligare påverkande faktorer som denna studie funnit är de tillgångar lärare i ämnet idrott 

och hälsa har, samt tillgångar av miljö. Idag finns det fler möjligheter att genomföra en bredd 

av aktiviteter i undervisningen på grund av att tillgångarna ser annorlunda ut. Den 

digitaliserade utvecklingen är ett av de områden som idag kan hjälpa lärare i sin 

undervisning. Detta dels genom att möjliggöra ett varierat innehåll, dels genom att öka 

lärandet hos eleverna. Ett exempel, som en av deltagarna i studien nämner (Jeanette), är 

undervisning om puls genom användandet av pulsband kopplat till storbildsskärm. 

Möjligheterna att ta sig till andra lokaler menar respondenterna också vara en faktor som 

hjälper dem att få en varierad undervisning. När eleverna okomplicerat kan ta sig till 
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varierande miljöer och verksamheter, kan de testa på olika aktiviteter som kan hjälpa dem 

utveckla ett gott välbefinnande. 
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9. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka två olika områden involverande likvärdighet. Den första 

frågeställningen baseras på hur lärare ser på begreppet likvärdighet som finns med i 

läroplanen för den gymnasiala skolan. Den andra frågeställningen riktar sig till hur lärare 

arbetar för att uppnå en likvärdig undervisning utifrån syftesbeskrivning ett för kursen idrott 

och hälsa 1. I denna diskussion analyseras resultatet med anknytning till den tidigare 

forskning som presenteras under den inledande delen av denna studie (se rubrik 4). 

Resultatdiskussionen kommer att delas in i två rubriker där varje rubrik redogör för studiens 

två frågeställningar. 

 

9.1 Resultatdiskussion 

9.1.1 Likvärdighetens innebörd 

Flera olika forskare har i sina studier belyst hur lärares synsätt påverkar deras undervisning 

(Schenker, 2019; Mihajlovic, 2017; Gerdin et al., 2019; Larsson, 2012b; Meckbach & 

Lundvall 2012; Larsson, 2013). Studiens deltagare lyfter i intervjuerna att hälsa finns av 

skilda slag. Detta genom att exempelvis lyfta fram att stress idag är en relevant aspekt att 

diskutera i sin undervisning. Dock menar de att de ser på ämnet idrott och hälsa ur en praktisk 

synvinkel, och den praktiska delen är det som undervisningen mestadels ska bestå av. De 

nämner aldrig att deras undervisning är influerad av andra sätt att se på hälsa, och ger inte 

heller några exempel på detta.  

 

Larsson (2012b) hänvisar till att hälsa kan ses ur både ett patogent och salutogent synsätt. 

Undervisning som mestadels omfattar fysisk aktivitet överensstämmer med ett patogent 

synsätt på att undervisningen ska vara aktivitetsbaserad för att hälsa ska uppnås. 

Konsekvensen av ett aktivitetsbaserat innehåll är att några elever gynnas, men att andra 

således missgynnas. Detta då biologiska faktorer hos varje individ är faktorer som påverkar 

hur väl varje individ utför aktiviteterna. Lärares synsätt kan därför inverka på likvärdigheten 

i deras undervisning, och för att undervisningen inte ska vara exkluderande måste den formas 

utefter elevernas skilda förutsättningar (Schenker, 2018).  
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Trots att lärarna betonar vikten av praktisk undervisning visar deras uttalande om likvärdighet 

att de alla är förtrogna med begreppet likvärdighets innebörd. De nämner alla att det ur en 

aspekt av likvärdighet blir viktigt att anpassa undervisningen utefter elevernas förmåga, vilket 

överensstämmer med Skolverkets (2011a) definition av likvärdighet. När respondenterna 

hänvisar till likvärdighet, associerar de till att alla elever ska ges möjlighet att delta samt att 

de skall ges likadana kunskaper och erfarenheter under hela deras skolgång. Hur 

respondenterna i studien pratar om likvärdighet ger inte Schenkers studie (2018) medhåll i 

hennes slutsatser angåendet ett neoliberalt perspektiv. Studien genomförd av Schenker 

påpekar att dagens undervisning präglas av ett neoliberalt perspektiv, där mätbara resultat och 

jämförbarhet har stor betydelse. Trots att respondenterna i studien framhäver att den praktiska 

delen av undervisningen bör ta störst plats framhäver de också att ett aktivitetsbaserat 

innehåll inte behöver medföra tävling. En respondent menar att tävling inte uppskattas av alla 

elever och att det därför inte behöver finnas med i skolan. En av anledningarna till att 

studiens lärare väljer den praktiska undervisning som de gör kan bero på deras tidigare 

erfarenheter av idrott (Green, 2000).  

 

Samtliga respondenter i studien framhäver att de som unga, var aktiva inom idrottsliga 

aktiviteter samt att de alla har positiva minnen av ämnet när de själva gick i skolan. Green 

(2000) menar ytterligare att lärarna från studiens synsätt på ämnet kan tänkas ha påverkats av 

både sina tränare från deras sportutövande, samt från deras lärare under den egna tiden i 

skolan. De val som lärarna från undersökningen väljer, som är metodiska, didaktiska och 

pedagogiska, kan vara en avspegling av hur deras utbildare arbetat eller inte arbetat (Lundvall 

& Meckbach, 2004). En ytterligare anledning till att lärarna i studien yttrar sig om vikten av 

att röra sig, kan tänkas påverkas utav den samhällssyn som idag finns angående 

problematiken med övervikt (Meckbach & Lundvall, 2012). Att denna koppling anses vara 

tänkbar kopplas till att somliga lärare, vid tillfällen under intervjuernas gång, upprepar att 

syftet med ämnet är att få eleverna att vara aktiva efter skolgången för att de ska uppnå en 

god hälsa. Den fysiska hälsan anses således vara viktig för att de ska må bra.  

 

Hur undervisningen i dagens ämne tar form påverkas av lärarens synsätt på hälsa (Schenker, 

2018), som i sin tur kan påverkas av faktorer såsom tidigare erfarenheter (Green, 2000; 

Lundvall & Meckbach, 2004). Från empirin går det att urskilja att lärarnas synsätt på både 

ämnet och likvärdighet kan ha påverkats av tidigare relationer inom idrottsliga områden. 
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Trots att respondenternas svar indikerar på ett patogent synsätt av hälsa, går det inte att 

avgöra om undervisningen är likvärdig eller inte. Det krävs en mer djupgående studie där 

respondenternas elever får ge sina åsikter kring undervisningen samt att forskaren själv 

genomför observationer på hur undervisningen avspeglar sig.  

 

Som tidigare nämnts finns det en vetenskap hos lärarna gällande likvärdighet som är adekvat, 

men om de reflekterar kring den i sin verksamhet går inte att dra några slutsatser om. Om 

fallet är så att lärarna inte reflekterar kan en av anledningar vara, enligt Larsson (2016), att 

lärarna själva befinner sig i centrum av undervisningen. Det enda som går att urskilja från 

studien är att i sitt sätt att försvara sina val av aktiviteter, hänvisar lärare till olikheter hos 

skilda individer. Det tolkas som ett sätt att involvera eleverna i ett likvärdigt tänk. Det finns 

en stor vikt vid att lärare reflekterar över den kunskap som idag utvecklat sig rådande rättvisa 

och ojämlikheter. Genom att begrunda och tänka över denna kunskap kan lärare 

implementera detta i sin undervisning. Varför denna implementation blir viktigt handlar om 

att elever ska ges kunskaper av skilda slag, som inte påverkas av lärarens egna synsätt, då 

varje elev själv har bestämmanderätt över sina åsikter (Gerdin et al., 2019).  

 

9.1.2 Arbetssätt som åstadkommer likvärdighet i undervisningen 

På grund av att alla tre lärare som deltog i studien arbetar på samma arbetsplats, har de 

liknande arbetssätt för att uppnå likvärdighet utifrån syftet; “förmåga att planera och 

genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa” 

(Skolverket, 2011a) för kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet. När de gavs frågan hur de 

arbetade för att uppnå en likvärdighet i sin undervisning nämndes bland annat ett omfattande 

hälsoarbete. Detta hälsoarbete innebär att eleverna ges en individuell uppgift där de baserat 

på sina egna utvecklingsbehov ska skriva både en träningsdagbok samt göra en 

träningsplanering. Lärarna från studien ansåg denna arbetsuppgift vara en uppgift som var väl 

anpassad utefter de förordningar gällande likvärdighet som Skolverket (2011a) uppvisar. Det 

vill säga att uppgiften är uppstyrd utefter elevernas skilda behov och förutsättningar. Trots att 

uppgiften ska handla om elevernas individuella utvecklingsbehov är det samma kunskaper 

som lärarna menar vara det som de bedömer. Likvärdighet i denna uppgiften blir således att 

varje individ kan genomföra den utifrån sina behov, men att de fortfarande måste påvisa sin 

kunskap. Detta arbetssätt överensstämmer med forskning om ett överträdande 

(transgressive) arbetssätt och dess betydelse för likvärdighet i undervisningen. Arbetssättet 
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grundar sig i att eleverna ska arbeta utifrån sina personliga förståelser och sina analyser av de 

individuella styrkorna. Nästa steg i arbetssättet handlar om att identifiera undervisningssätt 

och upplägg som leder till ett lärande. Hälsoarbetet betraktas vara ett relevant sätt för 

åstadkommandet av likvärdighet, vilket forskning även bekräftar (Penny et al., 2018). 

 

Förutom det arbetssättet som involverar ett hälsoarbete gick det att urskilja andra arbetssätt 

som möjliggör en likvärdighet i undervisningen. Dessa arbetssätt var däremot inte i synnerhet 

anpassade utifrån beskrivning av syfte ett i ämnesplanen idrott och hälsa 1. I en studie 

genomförd av Mihajlovic (2017) framgår det att lärare väljer att anpassa sin undervisning 

utefter sina elevers behov och förmågor. Detta resulterar i att miljön för eleverna blir trygg 

där de på så vis kommer kunna delta i undervisningen. Vikten av att eleverna ska kunna delta 

i undervisningen trycker samtliga lärare på under intervjuerna. En vanlig anpassning som 

framkommer i studien är att arbeta med olika stationer där eleverna själva får välja vilken 

nivå de lägger sig på. På detta vis säkerställer läraren att alla elever, oavsett förutsättningar, 

kan delta. Denna anpassning stödjer Asp-Onsjös (2006) resonemang kring inkludering. När 

eleverna genom en modifiering av exempelvis stationer, inkluderas de rumsligt, socialt och 

didaktiskt. Detta genom att eleverna, trots individuella hinder, kan genomföra undervisningen 

som bringar kunskap tillsammans med sina kamrater i samma rum. 

 

Ett ytterligare exempel är att lärare anpassar sin undervisning utifrån vad eleverna själva har 

för åsikter och känslor kring aktiviteterna. En av studiens lärare nämner en situation där hen 

valde att anpassa simundervisningen utifrån en individ som uttryckte en känsla av obehag för 

aktiviteten. Det lärare gjorde var att hitta en annan tid för undervisning där eleven inte 

behövde genomföra aktiviteten med övriga klassen. Detta tillvägagångssätt går att koppla 

samman med ett normativt tillvägagångssätt för inkludering. Detta tillvägagångssätt handlar 

om att elever ska accepteras oavsett de skillnader som framkommer i dagens samhälle. För att 

skillnaderna ska accepteras krävs att läraren modifierar sin undervisning (Penny et al., 2018). 

Tidigare forskning har synliggjort att lärare har en negativ syn gentemot inkludering när det 

handlar om elever som avviker exempelvis emotionellt (Mihajlovic, 2017). Detta 

överensstämmer inte med det analyserade resultat då respondenterna visar en positiv 

inställning till att eleverna är olika. Exemplet involverande simundervisningen är en 

illustration av hur läraren ser på emotionella problem. Denna lärare väljer att acceptera att 

eleven upplever emotionellt obehag med simning och i sin tur hittar sätt att inkludera eleven i 
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undervisningen. Ur empirin gick det inte att urskilja varför denna elev fann det jobbigt att 

delta i simundervisningen. Tänkbara anledningar kan vara kulturella skillnader eller sociala 

besvär. Oavsett anledning och skillnader valde läraren att modifiera sin undervisning utefter 

denna elev, vilket visar att det är elevens kunskaper som är i fokus och inte undervisningens 

uppbyggnad. 

 

Att modifiera undervisningen utifrån individens egenheter är viktigt, men respondenterna 

menar ytterligare att ett varierat innehåll blir betydelsefullt ur en aspekt av likvärdighet. Ur 

transkriberingen gick det att utläsa att det förr i tiden var vanligare att lärare valde att bygga 

sin undervisning utifrån liknande aktiviteter vid upprepade tillfällen, vilket inte är fallet idag. 

Till skillnad från Greens forskning (2000) som visar att lärare vanligtvis väljer aktiviteter 

som associeras med sport kopplat till deras bakgrund, framhäver studiens resultat att ett 

varierat innehåll utgör grunden i samtliga lärares undervisning. Green (2000) framhäver dock 

att idrottsliga aktiviteter förekommer när lärare ges fria händer, men då studiens respondenter 

menar på att läroplanen lämnar mycket tolkningsutrymme, innebär det att de ofta har fritt 

utrymme i sina val av undervisning. Den ovannämnda forskningen går därför inte att 

applicera i denna studie då ett varierat innehåll väljs även om lärarna får friheten att välja hur 

de vill. Anledningen till att ett varierat innehåll anses vara viktigt, enligt lärarna i studien, kan 

korrelera med deras syn på likvärdighet. Genom att ett varierat innehåll används, möjliggörs 

att undervisningen blir anpassad utifrån elevernas individuella förutsättningar och villkor.  

 

Tidigare forskning indikerar att för att en likvärdig undervisning ska uppnås krävs att lärare 

samarbetar med sina elever. Detta för att eleven ska kunna utvecklas individuellt och påvisa 

de framsteg som hen tar (Penny et al., 2018). Även Oni och Adetoro (2015) poängterar en 

fördel med att samarbeta med eleverna vid beslutsfattande. Genom att låta eleverna vara 

delaktiga i beslut kan deras deltagande bli mer effektivt då de förlikar sig med, samt 

accepterar, beslut som de själva varit med och påverkat. Resultatet i denna studie är 

kompatibel med den tidigare forskning som framhäver vikten av samarbete (Penny at al., 

2018; Oni & Adetoro, 2015). När lärarna i intervjuerna diskuterar samarbete med eleverna 

hänvisar samtliga till hur de väljer att involvera eleverna i sina planeringar. Genom att 

rådfråga eleverna kring vad de gillar, och inte gillar, samt vad de vill ska ingå i kursen idrott 

och hälsa 1, kan lärarna planera utifrån ett inkluderande avseende. Samarbete och inkludering 

är något som lärarna associerar med varandra. Genom att inkludera eleverna i sina beslut av 
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aktiviteter i undervisningen, kan läraren anpassa undervisningen utefter elevernas behov. 

Detta samarbete kan i sin tur generera i att likvärdigheten i undervisningen uppnås (Larsson, 

2012a). 

 

9.2 Slutsats 

Utifrån denna studie går det att dra övergripande slutsatser kring respondenternas utsagor. 

Med utgångspunkt i resultat, analys och diskussion gestaltas följande slutsatser:  

 ● Den praktiska delen i undervisningen är den del som framhävs ha störst betydelse för 

att påverka elevernas framtida hälsa.  

 ● Respondenternas synsätt, kompetens och individuella egenheter påverkar hur de väljer 

att forma och bedöma sin undervisning. Även faktorer som samhällets struktur, 

tidigare erfarenheter, elevgrupp, läroplan samt tillgångar av miljö påverkar 

utformningen av undervisningen och i sin tur även dess likvärdighet.  

 ● Lärarna i studien är förtrogna med likvärdighetens innebörd i enlighet med skolverkets 

föreskrift. 

 ● Ett överträdande (transgressive) arbetssätt, format som ett hälsoarbete, är ett sätt som 

samtliga lärare arbetar med för att uppnå likvärdighet utifrån syfte ett i ämnet. 

 ● Lärare använder sig av flera skilda undervisningsmetoder för att anpassa sin 

undervisning utifrån sina elever. Dessa metoder är regelförändringar, modifiering av 

redskap och yta samt ett icke-fokus på tävlande. Vidare belyser lärarna även att en 

variation i sin undervisning blir viktigt utifrån en aspekt av likvärdighet. 

 ● Samarbete och inkludering påpekar respondenterna vara av stor vikt i deras arbete.  

För lärare som undervisar i idrott och hälsa, som strävar mot likvärdighet, finns det trots 

bristande generaliserbarhet kunskaper från denna studie för lärare att ta med sig. Genom att 

inkludera elever i sina planeringar av undervisning möjliggörs ett samarbete mellan lärare 

och elev. En fördel med denna samverkan är att om läraren undersöker vad elever gillar eller 

icke gillar kan läraren vidareanpassa undervisningen utifrån elevernas behov, förutsättningar 

och åsikter. Om dessa anpassningar implementeras är sannolikheten stor att undervisningen 

innefattar likvärdighet. En vidare lärdom som denna studie förmedlar är att det krävs 

flexibilitet från lärare i den verkliga verksamheten. Vid vissa tillfällen kan elever emellanåt 

inte delta i lärarens tänkta undervisning på grund av skilda premisser. Skador, sjukdom och 
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obehag kan tänkas vara faktorer som hindrar eleverna att delta. När planering för 

undervisning skisseras bör det finnas en tanke kring hur elever som inte kan delta fullt ut i 

undervisningen ska ges möjlighet att delta på sina egna villkor. Om läraren kan modifiera 

undervisning utefter elevers skilda förutsättningar inkluderas de både rumsligt, socialt och 

didaktiskt. Detta leder till att eleverna i sin tur ges tillfälle att generera kunskap. 

 

9.3 Metoddiskussion 
Valet av metod kan anses vara mindre tillförlitlig då forskaren subjektivt tolkar resultatet. 

Enligt det hermeneutiska synsättet är dock forskarens individuella tolkningar en fördel inom 

forskning. Inom hermeneutiken anses en djup förståelse om en annan individ endast kunna 

utvecklas av en annan människa, och i detta fall forskaren. Anledningen grundar sig i 

synsättet att hur en människa känner, upplever och tänker endast kan förstås av forskaren, då 

hen själv kan relatera (Thúren, 2008). När subjektiva tolkningar görs kan ett stort antal skilda 

tolkningar uppkomma. Detta ser hermeneutiken ytterligare som en positiv egenskap med den 

kvalitativa forskningen. Desto fler tolkningar som görs, desto fler samtal om likheter och 

skillnader mellan tolkningarna kan föras. Resultatet blir således att de slutliga tolkningarna är 

så sanningsenliga som möjligt (Allwood & Erikson, 2017).  

 

En kritisk reflektion som vuxit fram under studiens utformning är valet av urval. Det urval 

som valdes baserades på ett bekvämlighetsurval då det ansågs underlätta om läraren använde 

sina relationer till deltagarna som en resurs. Nackdelen med denna typ av urval är att den inte 

utgår från slumpen. För att resultatet ska kunna generaliseras till en större population krävs 

att slumpen finns med i urvalsprocessen (Lantz, 2014). Resultatet från denna forskning bör 

därför ses som en bidragande del till den slutliga produkten. Förutom saknaden av slumpen 

kan studiens resultat kan ha påverkats utav det faktum att det finns en relation mellan 

respondenterna och forskaren. Relationen kan ha influerat hur respondenterna valde att 

besvara intervjuerna. De kan tänkas ha givit svar som de själva trodde att forskaren ville ha 

svar på och inte utefter sina individuella uppfattningar och åsikter. Om så var fallet blir inte 

detta resultat sanningsenligt och därmed inte fullt tillförlitligt (Holt et al., 2015). Huruvida 

respondenternas svar var anpassade utefter forskaren går dock inte att dra en slutsats kring, 

men att det framgår vara en faktor som kan påverka studien anses inte gagna studien. Att 

använda sig av informanter där en relation inte finns skulle vara mer fördelaktigt för att få 

fram ett tillförlitligt resultat.  
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Valet att använda sig av en semistrukturerad intervju gav en positiv fördel i insamlandet av 

empiri. Under intervjuernas gång kunde forskaren leda lärarna så att de besvarade syftet med 

varje ställda ifråga. För att exemplifiera valde en lärare vid en fråga om likvärdighet att 

berätta om sina åsikter kring likvärdigheten mellan olika skolor. Detta ansågs inte av 

forskaren vara relevant för denna studie och valde därför att ställa denna fråga på ett 

annorlunda. Genom att formulera frågan på ett annorlunda sätt fick läraren att istället delge 

information kring likvärdigheten ur undervisningsaspekten som var den aspekt som var 

relevant för att besvaras studiens frågeställningar.  

 

9.4 Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning som kan tänkas vara relevant, är att genomföra denna studie 

på fler lärare. Att genomföra undersökningen på flera individer skulle leda till att studien kan 

generaliseras till en större population. I nuläget kan denna studies resultat inte implementeras 

på en majoritet av lärare i idrott och hälsa, då informationen som givits av respondenterna är 

alldeles för vag. Resultatet från denna studie kan som mest bidra med en inblick i hur 

undervisningen kan se ut bland lärare ute i samhället. Utöver ett större urval behöver även 

åldersspannet på urvalet i vidare forskning revideras. Lärare som deltog i denna 

undersökning var alla i 30-årsåldern. Genom att intervjua flera lärare med skilda åldrar blir 

studien mer verklighetsbaserad då det idag finns arbetande lärare som är både äldre och 

yngre. Bortsett från att studien blir mer verklighetsbaserad om lärarna skiljer sig åt 

åldersmässigt kan vidare studier även ge en större överblick kring lärares synsätt. Att 

intervjua lärare som både är äldre och yngre kan studien belysa ifall deras synsätt och arbete 

gällande likvärdighet skiljer sig åt. Slutligen skulle det vara intressant om forskning gällande 

liknanden områden skulle äga rum i andra länder än i Sverige. Om denna typ av forskning 

skulle gå att genomföras, och resultatet skulle påvisa andra arbetssätt kring likvärdighet, 

skulle den svenska verksamheten kunna ta efter. Att utbyta tillvägagångssätt mellan länder 

möjliggör en utveckling av arbetsformer som i sin tur kan bidra till att undervisningen blir 

mer adekvat.   
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10. Sammanfattning 

Idag finns det många indikationer från forskning och rapporter som belyser att 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet inte är likvärdig. Såväl val av innehåll 

som beslut under undervisningens gång verkar exkluderande gentemot somliga individer. 

Syftet med undersökningen var därför att undersöka hur aktiva lärare i ämnet idrott och 

hälsa, verksamma i gymnasiet, ser på begreppet likvärdighet samt hur de väljer att bedriva 

undervisningen för att uppnå det.  

 

För att besvara studiens frågeställning användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Innan intervjuerna genomfördes bildades en intervjuguide, vars syfte var att säkerställa att 

studiens frågeställningar skulle besvaras. När intervjuerna var slutförda transkriberades datan 

för att sedan analyseras. Ramfaktorteorin och läroplansteorin var två teorier som studien 

använde sig av för att tolka och analysera resultatet. Resultatet visar att lärare i 

undersökningen valde att anpassa sin undervisning medvetet utefter sina elever. Anledningen 

till detta val var grundat i respondenternas synsätt på att alla elever ska kunna delta i 

undervisningen oavsett individuella villkor. Förutom respondenternas liknande synsätt på 

likvärdighet arbetade samtliga på samma sätt för att uppnå en likvärdig undervisning utifrån 

studiens andra frågeställning. Detta arbetssätt utgjordes av ett omfattande hälsoarbete med 

fokus på elevernas enskilda utvecklingsbehov.  

 

Utifrån datainsamlingen gick det att fastställa att samtliga lärare i studien var förtrogna med 

vad begreppet likvärdighet betyder och att de aktivt arbetade för att riktlinjerna med 

likvärdighet följs. En annan slutsats var att uppgiften hälsoarbete associeras med ett 

överträdande (transgressive) arbetssätt. Denna metod handlar om att eleven utifrån sin 

individuella förståelse och analys ska hitta sätt som leder till ett lärande. Genom användandet 

av denna metod, ökar sannolikheten att likvärdighet i undervisningen uppnås. Även andra 

arbetssätt riktade mot en likvärdig undervisning utläses ur studien. Dessa sätt involverade 

miljöombyte, variation av aktiviteter, ett normativt arbetssätt samt ett samarbete mellan elev 

och lärare. Hur alla dessa respondenter såg på likvärdighet och hur de valde att arbeta 

konstaterades bero på en mängd faktorer. Dessa är tidigare erfarenheter, elevgrupp, läroplan 

och slutligen samhället.  
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12. Bilagor 

Bilaga 1: Följebrev 

 

Hej! 

Jag heter Emma Jones och studerar till ämneslärare på Linnéuniversitetet här i Kalmar. Under 

höstterminen 2019 kommer jag att genomföra ett examensarbete inom ämnet Idrott och hälsa. 

Det är därför jag kontaktar dig! 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet ser 

på begreppet likvärdighet samt hur de arbetar för att uppnå en likvärdig undervisning. Jag 

hoppas att resultatet kan ge goda exempel på arbetssätt som överensstämmer med en 

likvärdig undervisning som andra lärare eller blivande lärare kan använda sig utav.  

 

Jag undrar därför om du skulle vilja ställa upp på en intervju gällande detta ämne. All 

information som du delger mig, om du väljer att delta, kommer att förbli anonym och 

konfidentiell. Detta innebär att uppsatsen inte på något sätt kommer att kunna kopplas till dig, 

din skola eller din stad. Vidare kommer studiens insamlade data att endast användas till 

forskningsändamålet.  

 

Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan konsekvenser. Du bestämmer helt 

och hållet själv både gällande villkor samt tidsaspekt på deltagandet.  

 

Tveka inte att kontakta mig om det är något du undrar över! 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Emma Jones 

jooones95@hotmail.com  

0705444314 (vardagar mellan 08.00-15.00) 

Handledare: Göran Gerdin, goran.gerdin@lnu.se 

 

mailto:goran.gerdin@lnu.se
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Bilaga 2: Intervjuguide  

 

Bakgrund 

 1. Hur gammal är du?  

 2. Hur många år har du arbetat som lärare och i vilka ämnen verkar du inom?  

 3. Varför valde du detta yrke?  

 4. Hur lång var din utbildning och hur ser du på den?  

 5. Hur såg ämnet idrott och hälsa ut under din egna tid som elev? Vad är dina egna 

upplevelser av ämnet? 

 6. Anser du att ämnet har förändrats i jämförelse med när du gick i skolan? På vilket 

sätt? 

Frågor kopplade till frågeställning 1 

 7. Något annat som är uppe på kartan förutom att läroplanen lämnar tolkningsutrymme 

är likvärdigheten i ämnet - Vad innebär en likvärdig undervisning för dig?  

 8. När du läser läroplanen och kursplanen - Vad anser du att undervisningen ska 

innehålla? Hur anser du att en lärare bör arbeta med innehållet? 

 9. Arbetar du medvetet med inkludering av elever i undervisningen? På vilket sätt? 

 10. Hur många elever deltar i genomsnitt på dina lektioner och hur många är fysiskt 

frånvarande i genomsnitt?  

 11. Hur, och i vilken omfattning, finns det möjlighet att ta hänsyn till elevernas egna 

intressen i lektionsplaneringen?  

 12. Anser du att en likvärdig undervisning är viktig i dagens samhälle? Varför, Varför 

inte?  

Frågor kopplade till frågeställning 2 

 13. Det finns många syften med ämnet idrott och hälsa i den nya läroplanen. Ett av detta 

är - ”Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och 

vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa”. Hur tolkar du detta syfte? Hur ser dina 

egna undervisning ut utifrån detta syfte? Vad innehåller dina lektioner? 
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 14. Tror du att alla elever gillar ditt upplägg? Vilka elever gillar detta mer eller mindre? 

 15. Hur arbetar du med att uppnå en likvärdig undervisning utifrån det tidigare nämnda 

syftet? Vilka möjligheter och hinder upplever du kring detta?  


