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Sammanfattning  

Skolämnet idrott och hälsa har under de senaste decennierna genomgått förändringar. Ämnets 

mål har blivit större och bredare, samtidigt som innehållet utvidgats och antalet 

undervisningstimmar minskat. Tidigare forskning har visat att det inte har varit så lätt för 

lärare att anpassa sig efter de förändringar som har ägt rum vilket gjort att lärare inte följt 

kursplanens intentioner fullt ut. I och med en ständig samhällsutveckling förändras skolans 

verksamhet. Det medför att det kommer ut nya läroplaner vilket ställer krav på att lärarna 

måste vara i takt med dessa förändringar och anpassa sig därefter. Det har inte alltid visat sig 

vara så lätt. Den tidigare forskningen visar att det råder en obalans mellan hur tiden ska 

fördelas på de olika momenten. Detta medför att det skapas många frågor kring idrottslärares 

egna syn på sitt ämne och hur de har kunnat anpassa sig efter de förändringar som ämnet har 

genomgått.  

Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare förhåller sig till idrottsämnets kursplan ur 

ett historiskt perspektiv. Målet är att ta reda på hur idrottslärarna har förhållit sig till 

kursplanens uppdragsformuleringar från lgy 70 till lgy 11. Studien har genomförts med en 

kvalitativ semistrukturerad intervju där lärarna har berättat om stora delar av sin egen 

verksamhet under deras verksamma år som lärare. I det framkomma resultatet gick det att 

urskilja tre huvudkategorier om hur lärarna såg på sitt uppdrag i ämnet över tid och hur de har 

förhållit sig till dem. De tre huvudkategorierna är: en förändrad komplexitet i ämnet, 

ekonomin och rektorns makt samt ämnets uppdrag kopplat till eleverna. Som slutsats framgår 

det vilka förändringar som ämnet har genomgått med att ämnet blivit större och bredare. Lika 

så framkommer det att olika faktorer så som resurser, ekonomi och segregation har påverkat 

lärarnas uppdrag och sätt att lära ut kunskapsinnehållet.  
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1. Introduktion 
Vad kännetecknar en idrottslärares uppdrag respektive gärning? Hur har detta förändrats över 

tid? Skolans verksamhet styrs av olika lagar och förordningar. I de enskilda ämnena är det 

läroplaner och kursplaner som styr och har betydelse för den undervisning som eleverna får. 

Dessa läroplaner och kursplaner förändras med samhället vilket gör att lärarna måste hänga 

med i denna förändring som sker. Den tidigare forskningen har visat att lärarna inte anpassar 

sig som de borde till de förändringar som sker inom skolans verksamhet när det kommer till 

att tolka kursplanerna. Det har bland annat visat sig i tidigare forskning att det innehåll som 

lärs ut kan spegla samhällets intresse i en viss idrottsaktivitet och borde enligt kursplanen inte 

alls få så stort utrymme.1 Mikael Quennerstedt har uttryckt sig på följande sätt 

… idrottslärare inte hänger med i samhällsutvecklingen, att idrottslärare inte alls bryr sig 

om styrdokumenten, att ämnet enbart är ett aktivitetsämne samt att idrottslärarna endast 

gör det som de själva är intresserade av…2 

Björn Sandahl menar också att det inte är så konstigt att lärarna nu för tiden gör vad de själva 

och sina elever är intresserade av.3 Han menar att samhället i stort styrs av populära 

företeelser som i sin tur påverkar den övriga samhällssektorn. Om en idrott får mycket 

framgång och uppmärksamhet leder det till en tillströmning vilket enligt Sandahl säkerligen 

kommer att påverka skolidrotten.4 Inom skolans verksamhet har det alltid funnits olika aktörer 

som har haft olika ambitioner. Nu för tiden är det läraren som ska omvandla det som står i 

läroplanen och förmedla det till eleverna samtidigt som det finns en påverkan från 

omgivningen.5  

Om vi blickar tillbaka ur ett lite längre historiskt perspektiv åren 1970–1994 menar Claes 

Annerstedt att perioden sågs som en osäkerhetsfas. Det gavs färre direktiv på hur 

undervisningen skulle bedrivas samtidigt som elevernas fysiska, psykiska och sociala 

utveckling nu skulle främjas.6 Under 1970-talet vidgas hälsoperspektivet. Quennerstedt 

beskriver att de psykosociala förhållandena lyfts fram och kopplas samman till hälsa. Under 

                                                 
1 Sandahl, Björn (2005) Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962–2002. s. 
44 & 58ff.  
2 Quennerstedt, Mikael (2003): Kursplaner i idrott och hälsa har ingen betydelse – en bedräglig myt!? Tidskrift i 
gymnastik och idrott 4. 
3 Sandahl (2005) s. 56. 
4 Sandahl (2005) ibid.  
5 Ekberg, Jan Eric. (2009) Mellan nytta och nöje: bilder av ämnet idrott och hälsa. s. 18.  
6 Annerstedt, Claes, Peitersen, Birger & Ronholt, Helle (2001) Idrottsundervisning: Ämnet idrott och hälsas 
didaktik. s. 107. 
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1970 års läroplan läggs ett större fokus på hälsoundervisningen där bland annat livsstil, fysisk 

miljö, kost, motion, hygien och välbefinnande blev centralt.7 

Det var 1994 som ämnet återigen gick igenom en process och bytte namn från idrott till idrott 

och hälsa. Namnbytet innebar att ämnet försköts ytterligare åt ett hälsoperspektiv.8 Hälsa har 

alltid varit en del i alla läroplaner och kursplaner under hela 1900-talet. I och med namnbytet 

har ämnets fokus fått en annan inriktning. Begreppet hälsa har under hela 1900-talet funnits 

med i läroplanerna och kursplanerna men i och med namnbytet till idrott och hälsa har ämnets 

fokus förändrats.9 Tidigare menar Britta Thedin Jakobsson på att hälsa kopplades samman 

med hygien och ergonomi i tidigare läroplanstexter.10 I 1994 års kursplan fick ämnet en 

helhetssyn på hälsa, där samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet lyftes fram 

samt elevernas egna ställningstagande i hälsofrågor belystes.11 Quennerstedt nämner att man 

ska syfta till att skapa sig en hälsosam kropp i ett långt perspektiv, vilket han kopplar samman 

till 1994 års kursplan.12  

Om vi lämnar 1990-talet och går över till 2000-talet går det urskilja att ämnet gått mer åt att 

se till elevens individuella behov och utgå från elevens förutsättningar.13 Stort fokus ligger 

idag på att eleven ska läras sig om fysisk aktivitet och hur det kan påverka hälsan. Det var i 

och med namnbytet till idrott och hälsa 1994 som ämnet gick mer åt att fokusera kring 

hälsofostran. Tidigare har ämnet hetat gymnastik, gymnastik med lek och idrott, idrott och 

numera idrott och hälsa. Namnbytena har legat till grund för ämnets förändrade syfte, 

innehåll, och utformning.14  

Idag är skolan en institution som ska ge barn och unga den utbildning de behöver för att skapa 

ett livslångt lärande. Skolans verksamhet påverkas ständigt av den pågående 

samhällsutvecklingen som äger rum. Med ny forskning som kommer ut förändras synen på 

skolans verksamhet och även inom ämnet idrott och hälsa. I takt med ett förändrat samhälle 

har nya läroplaner kommit ut och dessa förändrar synen på idrottsämnets innehåll, utformning 

och syfte.15 Idrottsämnet har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar då 

                                                 
7 Quennerstedt, Mikael (2006), Att lära sig hälsa. s 159. 
8 Annerstedt, Peitersen & Ronholt (2001) s. 107.  
9 Lundvall, Suzanne (2009) Kap 2: Bilder av ämnet idrott och hälsa- en forskningsöversikt. I Mellan nytta och 
nöje: Bilder av ämnet idrott och hälsa. s. 22.  
10 Thedin Jakobsson, Britta (2004) Hälsa- vad är det i ämnet idrott och hälsa? s. 1.  
11 Annerstedt, Peitersen & Ronholt (2001) s. 107f & 119.  
12 Quennerstedt (2006) s. 29.  
13 Ekberg (2009). s. 7.  
14 Larsson & Redelius (2004). s. 15f.  
15 Hargreaves, Andy (1998) Läraren i det postmoderna samhället. s. 39f.  
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målen blivit större och bredare. Innehållet har utvidgats, samtidigt som antalet 

undervisningstimmar minskat.16 När dessa förändringar gjorts i idrottsämnet har ämnet fått en 

mer underordnad roll än tidigare.17 I dag går det tydligt se att de andra teoretiska ämnena 

dominerar skolundervisningen, trots att ämnet från slutet av 1900-talet gått in i en så kallad 

hälsofas. Nu för tiden visar forskning på att det krävs mer fysisk aktivitet, för att barn och 

unga ska komma ifrån ohälsa i form av stillasittande vanor.18   

Annerstedt ställer sig frågande till om det finns något mer ämne än just idrottsämnet som har 

genomgått sådana stora förändringar.19 I takt med att ämnesinnehållet har förändrats måste 

lärarna i idrottsämnet anpassa sig därefter. Idag är idrottsämnet ett omtalat och debatterat 

ämne. De nya målen i kursplanen har gjort det svårt att skapa en god balans mellan teori och 

praktik. De mål som finns nedskrivna i kursplanen kan skapa en ojämn balans på hur 

fördelningen av tiden ska fördelas ut på de olika momenten.20 Många frågor skapas kring 

idrottslärarens undervisning och hur de ser på sitt uppdrag. Hur kan då lärarna vara i takt och 

anpassa sig efter de nya kursplanerna som kommer ut i ämnet? Hur har lärarna ställt sig och 

tagit sig an de förändringar som ämnet har genomgått då de gick sin utbildning för flera 

decennier sedan? Genom en intervju med 3 lärare kommer lärarna själva få berätta om hur de 

sett på ämnets uppdrag över tid och hur de förhållit sig till de nya kursplanernas uppdrag som 

kommit ut under deras verksamma tid som idrottslärare. 

Eftersom innehållet spelar en stor roll för lärarnas uppdrag i ämnet kan detta vara intressant 

att undersöka hur lärare förhåller sig och eventuellt anpassar sig till kursplanerna. Lika så kan 

också skolans ramar och regler begränsa skolans verksamhet. Skolan är en del av samhällets 

förändringar, vilket påverkar skolans förutsättningar. I denna uppsats har jag valt att studera 

detta ur ett historiskt perspektiv, för att på så sätt se hur lärare tagit sig an och anpassat 

undervisningen till de olika kursplanerna och de förändringar dessa inneburit. Detta kommer 

att göras genom att intervjua idrottslärare som varit verksamma under de tre senaste 

kursplanerna som kommit ut i idrottsämnet på gymnasieskolan. 

 

                                                 
16 Ekberg, Jan- Eric & Erberth, Bodil (2000) Fysisk bildning- om ämnet Idrott och hälsa. s. 54f.  
17 Sandahl (2005). s. 15. 
18 Regeringens proposition (2001-02-14) Hälsa, lärande och trygghet. s. 8. 
19 Annerstedt, Claes (1991) Idrottslärarna och idrottsämnet. Utveckling, mål, kompetens- ett didaktiskt 
perspektiv. s. 169. 
20 Annerstedt (1991) s. ibid.  



Anna Fredriksson 19931105–0166 ID002A 

8 
 

2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är tvådelad. För det första studeras det hur lärarna förhållit sig till 

lgy 70, lpf 94 och lgy 11:s kursplaner inom idrottsämnet och hur detta eventuellt har 

förändrats över tid. För det andra studeras vilka omkringliggande faktorer som enligt lärarna 

kan ha påverkat undervisningen. 

 

2.1 Frågeställningar 
o Hur har förändringarna konkret påverkat undervisningens form och innehåll och vad 

har lärarna bedömt som föränderligt eller oföränderligt under lgy 70, lpf 94 och lgy 

11?  

o Vilka omkringliggande faktorer har enligt lärarna påverkat undervisningen från 1970-

talet till idag?  
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3. Studiens design  
Först kommer det teoretiska angreppssättet att tas upp utifrån ett läroplansteoretiskt 

angreppssätt. Därefter kommer tidigare forskning att presenteras som har relevans för denna 

studie, detta följt av studiens tillvägagångssätt som presenteras under metoddelen. Därefter 

presenteras resultatet som sedan diskuteras med de teoretiska begreppen. Uppsatsen avslutats 

med att presentera förslag till vidare forskning samt att slutsatser om studien presenteras. 

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 
Kunskap och lärande har genom alla tider varit centralt i samhället och så även inom skolans 

verksamhet. Skolans kunskapsuppdrag anpassar sig och förändras efter samhällets 

förändringar och utveckling. Dessa förnyas ständigt och de kunskaper som efterfrågades i 

gårdagens samhälle efterfrågas inte i dagens.21 För att då ta reda på hur lärare ser på skolans 

kunskapsuppdrag över tid när det kommer till att tolka styrdokumenten kommer en 

läroplansteoretisk ansats att användas. Studien har inspirerats av Linde och Bernsteins tankar 

om läroplansteori. 

Utbildning och undervisning äger oftast rum i organiserade former i skolor och institutioner. I 

de organiserade formerna krävs ett noggrant utvalt kunskapsinnehåll som ska organiseras och 

förmedlas. I skolans verksamhet är det läraren som ska tolka läroplanen och dess kursplan och 

ska i sin tur tillämpa kunskapen till eleverna. Varje läroplan bygger på ett urval av kunskaper 

som har utvecklats i takt med samhället. Läroplansteorin syftar till stor del om att synliggöra 

kontinuerliga förskjutningar och förändringar som de olika kursplanerna baserat sina 

kunskaper och urval på. Enligt Linde är läroplan det svenska ordet för curriculum som står för 

innehåll, organisation och förmedlingsformer i undervisningen. Det är utifrån denna tolkning 

som läroplansteorin kommer att användas. Lindes läroplansteori kommer i denna studie att 

användas mer som en teoretisk bakgrund, där Bernsteins analytiska begrepp om inramning 

kommer vara det centrala. Nedan presenteras Lindes och Bernsteins teoretiska begrepp mer 

ingående.22   

Läroplansteorin kommer att användas för att ge en bild av styrdokumentet och av 

genomförandeprocessen av skolans verksamhet över tid. För att kunna få en bild av hur 

styrdokumenten används inom skolans verksamhet kommer Lindes tre arenor användas som 

                                                 
21 Ekberg (2009) s. 38ff.  
22 Linde, Göran (2012) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, s. 7ff 
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en urvalsprocess. Dessa är formulering, transformering och realisering. Med formulering 

menar Linde på att ämnet styrs av tid, ett specifikt innehåll, sätt att lära ut samt av olika mål. I 

denna studie kommer formuleringsarenan användas för att belysa hur innehållet och målen 

har förändrats under deras tid som lärare. Med transformering menar Linde att innehållet i 

läroplanerna ska omvandlas för att läras ut. I transformeringsprocessen kan det uppstå olika 

faktorer som på ett eller annat sätt kan ha påverkat lärarnas uppdrag och sätt att lära ut. 

Transformeringsarenan kommer därför i denna uppsats att belysa vilka faktorer det är som 

påverkar lärarnas undervisning, vilket i sin tur även påverkar ämnets uppdrag. Den sista 

arenan är realisering av läroplanen. Linde menar på att denna arena ska beskriva 

verkställandeprocessen. I denna studie kommer denna arena sammankopplas med eleverna. 

Innehållet som lärs ut kommer ställas i relation till eleverna under lektionerna. I centrum för 

denna arena menar Linde att kommunikationen och aktiviteten i klassrummet är centralt. De 

olika arenorna kommer därför att användas för att ge en översiktlig bild av hur man kan förstå 

en lärares undervisning och att den kan utspelas på olika arenor.23  

För att hjälpa till att få ett analysverktyg och för att skapa en djupare förståelse kring olika 

mönster som ägt rum kommer Bernsteins begrepp om inramning och kod vara viktiga begrepp 

inom den analytiska ansatsen. Bernsteins begrepp kommer att användas som ett redskap för 

att ta reda på vilken kunskap som anses som central i undervisningen och för att kunna ta reda 

på vilka likheter och skillnader som finns mellan de tre arenorna över tid som Linde 

presenterar. Begreppet inramning kan enligt Bernstein visa på vilka maktrelationer som finns. 

I detta begrepp inkluderas innehållet, tidsfördelningen, relationer och hur organisationen ser 

ut och genomförs. I denna studie sätts innehållet i relation till vilket innehåll som lärs ut i 

ämnet idrott och hälsa. Tidfördelningen kan säga något om hur tiden mellan olika moment 

och hur aktiviteter fördelas. Relationer kan i denna studie säga något om hur relationerna 

mellan lärare elev ser ut, relationen mellan lärare och lärare ser ut, relationen mellan lärare 

och rektor ser ut samt hur relationen mellan lärare och skolledning ser ut. I studien studeras 

också lärarnas organisation. I denna studie kan organisationen visa hur skolans verksamhet är 

uppbyggd och hur olika delar inom skolans verksamhet samverkar med varandra. Det kan 

exempelvis visa på samverkan med kollegor eller andra ämnen.24   

Begreppet inramning kommer i analysen att diskuteras i termer av stark respektive svag 

inramning. Med en stark inramning betyder det att lärare har svårt att påverka sin verksamhet 

                                                 
23 Linde (2012) s. 23, 56f &85.  
24 Bernstein, Basil (2000). Pedagogy, symbolic control and identity: theory, research, critique. s. 5ff.  
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och sin position. Det kan bland annat innebära att läraren är styrd av styrdokumenten och av 

rektorns intentioner. Däremot om inramningen är svag kommer läraren ha mer att säga till om 

och kan där med påverka sin verksamhet. Stark respektive svag inramning kan variera inom 

skolans verksamhet och betyder då att skolans verksamhet inte behöver vara det ena eller det 

andra. Begreppet inramning kommer att användas för att förstå alla tre arenor. Det kan visa på 

lärares inflytande och självständighet i relation till omgivningen. Det sista begreppet som 

Bernstein lyfter fram är kod. Med begreppet kod menar han att det kan hjälpa till att 

organisera det kunskapsinnehåll som finns. Detta begrepp kommer att användas för att 

kategorisera in lärarnas berättelser under olika koder och kategorier i resultatet.25 

 

4. Litteraturgenomgång 
I den här delen kommer tidigare forskning att presenteras. Forskningen kommer att 

presenteras under tre underrubriker. Den första delen berör ett historiskt perspektiv, den andra 

delen berör ett nutida perspektiv och i den tredje delen kommer forskningsläget knytas an till 

den tänkta teorin i denna uppsats. Därefter sker en sammanfattning av forskningsläget under 

en rubrik.   

 

4.1 Ett historiskt perspektiv på ämnet idrott och hälsas uppdrag  
Claes Annerstedt har gjort en historisk studie där hans syfte med studien är att ta reda på hur 

den fysiska fostran utvecklats, samt att han studerat vilka uppfattningar som fanns angående 

idrottslärarnas kompetens och hur ämnet kan legitimeras över tid.26 För att kunna genomföra 

studien har han använt sig av intervjuer i form av samtal, där intervjupersonen fått prata 

relativt fritt. Han har intervjuat 15 idrottslärarutbildare, 15 idrottslärare och 15 

idrottslärarkanditater.27 I resultatet går det att urskilja 6 olika kategorier som hans resultat 

baseras under. Resultatet visar hur idrottsämnet legitimeras av lärarna i studien. Idrottsämnet 

anses tillgodose behov för stunden, legitimeras av sitt förhållande till andra ämnen, tillgodoser 

övergripande mål, utvecklar vissa fysiska egenskaper, legitimeras av sin karaktär som 

orienteringsämne och legitimeras av att man lär sig kunskaper som är specifika för ämnet. 

                                                 
25 Basil (2000) s. 10ff.  
26 Annerstedt, Claes (1991).  Idrottslärarna och idrottsämnet: utveckling, mål, kompetens – ett didaktiskt 
perspektiv. s. 4. 
27 Annerstedt (1991) s. 176f. 



Anna Fredriksson 19931105–0166 ID002A 

12 
 

Några slutsatser som han kommit fram till är att ämnet har vidgats och blivit bredare mot var 

det var innan, samtidigt som tiden minskat vilket gjort det svårt att hinna med alla moment i 

ämnet. Lika så ger läroplanen färre direktiv. Idrottsrörelsen har tagit över vissa delar av 

lärarfortbildningen som staten tidigare hade hand om, vilket gör att ämnet nu får fler 

synpunkter från fler grupper i samhället.28   

Björn Sandahl har skrivit en avhandling och en artikel som båda har ett historiskt fokus. 

Syftet med hans avhandling är att jämföra skolans idrottsundervisning på normativ och på 

praktisk nivå mellan åren 1962–2002 i grundskolans idrottsundervisning.29 Med det menar 

han hur den normativa nivån som innehar läroplaner och kursplaner är kopplad till den 

praktiska, alltså undervisningens faktiska innehåll. Han har då gjort en komparation mellan 

dessa för att se hur det faktiskt ligger till. För att genomföra detta har han använt sig av så 

kallade punktstudier av skolans idrottsundervisning som behandlat idrottslärarkårens syn på 

ämnets målsättning och innehåll.30 I resultatet framkom det att ämnet har förändrats på den 

normativa nivån under perioden då ämnet breddats vilket gjort att ämnet blivit mer 

teoretiserat. Med det menar han att ämnet delvis förvandlats från ett övningsämne till ett 

kunskapsämne. Praktiskt sett så är det relativt likt trots att ämnet breddats. Ämnet domineras 

fortfarande av bollspel, gymnastik, fysisk träning och friidrott. Den faktiska undervisningen 

har trots allt stått emot statsmaktens reformförsök och i princip gått i samma mönster som 

tidigare. Den praktiska nivån har under tidens gång avvikit från den normativa.31  

Sandahls avhandling och artikel är relativt lika. Hans artikel visar på en mer tydlig bild av hur 

utvecklingen i läroplanerna både på grundskolan och på gymnasieskolan har förändrats.32 I 

artikeln ställer han de olika läroplanerna från 1969–1994 års läroplaner mot varandra med 

undervisningens innehåll i centrum. Sandahls resultat visar på att lärarna inte följer 

kursplanerna till punkt och pricka. I Lgr 80 visar han på att huvudmomentet ska vara 

gymnastik följt av hälsa och hygien och därefter bollspel och dans. Däremot visar det sig att 

lokalbristen påverkar innehållet till att domineras mer av bollspel än av gymnastik.33 Yngve 

Carlsten menar också på att det inte är en självklarhet att styrdokumenten styr på 

                                                 
28 Annerstedt (1991) s. 247ff. 
29 Sandahl, Björn (2005). Ett ämne för alla. Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962–2002. 
s. 20f. 
30 Sandahl (2005) s. 60.  
31 Sandahl (2005) s. 264f.  
32 Sandahl, Björn (2004) Ett ämne för vem. Idrottsämnet i grundskolan 1962–2002. I Mellan nytta och nöje. 
Bilder av ämnet idrott och hälsa. Larsson, Håkan & Redelius, Karin (red.) (2004). s. 46f. 
33 Sandahl (2004) s. 58ff.  
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idrottsundervisningen.34 Han hävdar att idrottslärarnas personliga erfarenheter kan spela stor 

betydelse för undervisningens innehåll. Han menar på att ibland kan den egna kompetensen 

och erfarenheten värderas högre än utbildningen på högskola.35 

Jane Meckbach har gjort en studie om ett ämne i förändring.36 Syftet med studien är att ta 

reda på hur idrottslärare talar om sitt uppdrag i ämnet, samt att ta reda på hur lärarna ser på 

mål och innehållsfrågor i relation till eleverna. Studien är gjord på en grundskola där de 

diskuterar kortfattat vilka förändringar som inträffat från lgr 80 till lpo 94. För att kunna ta 

reda på detta har hon gjort en kvalitativ intervju med 16 lärare varav 8 kvinnor och 8 män. 

Resultatet och slutsatserna av studien var att större delen av lärarna i studien framhåller att 

lärarna själva måste bli mer tydliga med vilka mål eleverna ska klara av. Viktigt var att se till 

så att alla elever klarade av målen i idrottsämnet. Lärarna pratade mycket om att få med alla 

elever i undervisningen vilket också ledde fram till att innehållet på lektionen blev ”friare” 

och inte så strikt uppstyrt som i Lgr 80. Till skillnad från tidigare blev kraven på prestation 

inte lika viktiga utan nu skulle fler olika träningsmetoder läras ut och vikten av en sund 

livsstil ökade. Kortfattat har den målstyrda skolan påverkar lärarrollen på flera plan. 

Innehållet och sättet att lära ut har förändrats.37 

 

4.2 Ett nutida perspektiv på ämnet idrott och hälsas uppdrag 
Ett kapitel i rapporten NU-03 tar upp hur lärare på både grundskolan och gymnasieskolan ser 

på ämnet angående hur och vad innehållet på lektionerna borde genomsyras mest av.38 

Framförallt på gymnasieskolorna ansåg lärarna att eleverna ska få lära sig om hälsa och att ha 

roligt genom fysisk aktivitet var det centrala. De menar också på att det var viktigt att skapa 

sig en bra fysik och att skapa sig en positiv syn på sin kropp. Lika så att samarbeta nämner de 

också som relativt centralt. Denna syn skiljer sig mycket från grundskolans lärare där de 

poängterar att det viktigaste var att ha roligt genom fysisk aktivitet, samt att skapa sig en 

positiv bild om sin kropp som det mest centrala. Att lära sig om hälsa ses mindre centralt men 

som sagt ska det finnas med i undervisningen enligt dem.39  

                                                 
34 Carlsten, Yngve (1989) Ämnet idrott i grundskola årskurs 8: idrottslärares och elevers syn på 
idrottsundervisningens mål och innehåll. s. 48. 
35 Carlsten (1989) s. 52.  
36 Mechbach, Jane (2004) Ett ämne i förändring- lärares reflektioner över ämnet idrott och hälsa i grundskolan. 
s. 1.  
37 Mechbach (2004) s. 2ff.  
38 Nationella utvärderingar av grundskolan (2003) s. 15. 
39 NU-03. s. 15ff.  
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Mikael Quennerstedt har i sin avhandling undersökt idrott och hälsas undervisningsinnehåll, 

där fokus har legat på hur man lär sig hälsa.40 Han har i de lokala styrdokumenten identifierat 

olika diskurser där han kommit fram till att styrdokumenten domineras mycket av en 

fostrande och aktivitetsdiskurs.41 En stor del av ämnet utgörs av aktiviteter, aktivering och 

den sociala fostran. Den dominerande delen i undervisningen har varit 

idrottsrörelsetraditionen och den fysiologiska delen. Dessa två delar har tonats ned något i de 

lägre åldrarna men i de äldre åldrarna verkar dessa delar ändå utgöra den större delen i ämnet. 

Han visar också på att friluftsliv är en mindre del i ämnet och sker oftast separat.42 Istället 

sätts undervisningsinnehållet i relation till ämnets hälsoaspekt. Hälsoaspekten utgörs av fysisk 

träning, kunskaper om fysisk träning och att ämnet ska främja goda motionsvanor. 

Hälsodiskursen har ett patogent synsätt vilket innebär att man vill förebygga sjukdomar.43  

Eftersom jag intresserar mig för styrdokument och vad som står i dem blir resultaten i 

Quennerstedts undersökning relevant för min studie. 

 

4.3 Samhällets påverkan på skolans verksamhet 
Daniel Sundberg har gjort en fallstudie om skolreformernas dilemman.44 Denna studie knyter 

an till vilka samhällsomvandlingar som ägt rum och påverkat skolans verksamhet och 

undervisning. Syftet med studien är att studera hur styrningen och organiseringen har 

förändrats i den svenska skolan. I studien ligger det mycket fokus på hur de olika 

samhällsomvandlingarna som ägt rum i det svenska samhället samverkar med 

reformsamverkan och den statliga styrningen angående hur tiden organiseras, samt vad det 

kan få för konsekvenser för skolans undervisning. Metoden som han använt sig av för att 

genomföra fallstudien är semistrukturerade intervjuer som han genomfört på fyra olika skolor 

över en fem års period.45 I resultatet går det urskilja att de samhälleliga, ekonomiska, politiska 

och kulturella förändringarna är centrala för att förstå drivkraften i de pågående reformerna. 

Skolorna ska nu för tiden styras av en tilldelad budget som måste hållas. Detta har då bidragit 

till en kamp mellan ekonomin och de resurser som skolan egentligen behöver. I resultatet 

beskrivs att både skolledare och lärares arbete påverkas av den konkurrens som råder. När 

                                                 
40 Quennerstedt (2006) s. 14.  
41 Quennerstedt (2006) s. 14ff.  
42 Quennerstedt (2006) s. 140ff.  
43 Guennerstedt (2006) s. 182. 
44 Sundberg, Daniel (2005) Skolreformernas dilemman. En läroplansteoretisk studie av kampen om tid i den 
svenska obligatoriska skolan. s. 9. 
45 Sundberg (2005) s. 109ff. 
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resurserna blir bristfälliga framkommer det i resultatet att tiden inte räcker till. När då 

undervisningen inte kan individualiseras leder det till en splittrad arbetssituation bland 

skolledare, lärare och elever. Det reformarbetet som är tänkt att förbättra vissa saker blir inte 

alltid som det var tänkt.46 

 

4.4 Läroplansteoretisk forskning.  
Karlefors har i sin avhandling studerat samverkan mellan andra ämnen som en slags 

förändring mellan idrottslärare och andra verksamma lärare på skolan.47 Studien genomfördes 

på grundskola med idrottslärarnas uppfattningar och erfarenheter av att samverka med andra 

lärare i andra ämnen. För att kunna genomföra studien har hon använt sig av Bernsteins 

begrepp som innebär att saker och ting kan klassificeras och ramas in, samtidigt som hon 

använt sig av olika koder. Både intervjuer och enkäter har genomförts i studien. Karelfors har 

kommit fram till att det på sex olika sätt fungerar att samverka i studien och dessa presenteras 

under fölande kategorier eller koder: arbetslagssamverkan, idrottsämnets innehåll, 

idrottslärarnas yrkesidentitet, isolering och arbetslagets miljö. Det som bland annat är 

intressant för min studie är att Karlefors pratar om olika undervisningskoder där hon visar 

tydligt på vad som ska ramas in i de olika koderna och vad som ska hållas isär. Det som visar 

på en stark inramning enligt henne är att undervisningsinnehållet och arbetssättet är bestämt 

med att det finns centralstyrande läroplaner. Det visar då på vilken styrka klassifikationen och 

inramningen får. Med inramning beskriver hon sättet om hur lärarna kan påverka sin 

undervisning. Är den stark har de inte så stor möjlighet att påverka då beslutsfattarna sitter 

högre upp och styr hur undervisningen ska gå till. Om inramningen däremot är svag har de 

mer att säga till om och bestämma över.48  

Även Konstantin Kougioumtzis har i sin avhandling använt sig av en liknande teori.49 I hans 

studie studeras lärarprofessionens yrkesförutsättningar och yrkessträvanden i Sverige och 

Grekland. Hans syfte med avhandlingen är att studera vilka mönster av hierarkier och 

relationer som kan framstå när idrottslärare i svensk och grekisk skola beskriver 

professionella förutsättningar. Med hjälp av enkäter och intervjuer av idrottslärare i olika 

                                                 
46 Sundberg (2005) s. 201ff.  
47 Karlefors, Inger (2002) Att samverka eller..? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan. s. 
12. 
48 Karlefors (2002) 56ff.  
49 Kougioumtzis, Konstantin (2006) Lärarkulturer och professionskoder. En komparativ studie av idrottslärare i 
Sverige och Grekland. s. 24. 
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stadier på grundskola vill han visa på vilka mönster av hierarkier och relationer som finns 

kopplade till vilka förutsättningar idrottslärare har i de olika länderna.50 Då har han använt sig 

av Bernsteins begrepp för att kunna göra en komparativ analys. Han går in på att det finns 

fyra olika professionskoder och olika lärarkulturer. Dessa är kopplade till de lägre skolåren i 

svensk skola, de högre skolåren i svensk skola, de lägre skolåren i grekisk skola och de högre 

skolåren i grekisk skola. Han visar bland annat på att i Sverige är lärares yttre inramningen 

relativt svag. Det visar att de som sitter högre upp styr, alltså har ledningen en stark 

inramning. Däremot ges även lärare chansen att kunna påverka själva innehållet och 

undervisningen i relation till eleverna. Resultatet visar då på att den inre inramningen är 

relativt stark. Med det menar han att lärare bestämmer mycket över innehållet och eleverna 

har mindre att säga till om. Detta sätts i relation till de lägre respektive högre skolåren i 

svensk och grekisk skola.51   

Britta Thedin Jakobsson har 2005 skrivit en rapport om hälsa där hon haft en 

läroplansteoretisk utgångspunkt.52 Hennes övergripande syfte med studien var att undersöka 

vilka mål lärarna har med ämnet idrott och hälsa. Hennes fokus låg främst på att ta reda på hur 

lärare lär ut hälsa i skolan och vilka delar som tas med respektive väljs bort. Hennes intention 

var att försöka förstå och föra en diskussion om varför hälsa gestaltas på det vis som 

framkommer i intervjuerna. Vidare diskuterar hon vad som kan tänkas inverka på hur lärarna 

formar de mål och det innehåll som anges i kursplanerna och om möjligt även diskutera själva 

realiseringen av läroplanen i undervisningen. Till de intervjuer som gjorts har hon tagit hjälp 

av läroplansteori i syfte att få ett analysredskap som ska hjälpa till att spegla läroplanens 

intentioner och sätta dessa i relation till hur lärarna uttrycker sig om ämnets mål, innehåll och 

villkor med fokus på hälsa. Ett resultat hon visar på är att lärarna inte alltid är medvetna om 

begreppen som finns nedskriva i kursplanen och att de kan tolkas på olika sätt.53 

 

4.5 Sammanfattning av forskningsläget  
För att sammanfatta forskningsläget går det urskilja att ämnet har förändrats från tidigare 

läroplaner. Det som ligger till grund för förändringarna enligt tidigare forskning är att ämnets 

kursplan har blivit friare genom att den ger färre direktiv och öppnar upp för tolkning. 

                                                 
50 Kougioumtzis, (2006) s. 98ff. 
51 Kougioumtzis, (2006) s. 230f. 
52 Thedin Jakobsson, Britta (2005) Hälsa- vad är det i ämnet idrott och hälsa? En studie av lärares tal om ämnet 
idrott och hälsa. s. 10. 
53 Thedin Jakobsson (2005) s. 19ff.  
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Tidigare har ämnet varit mer styrt med vilket kunskapsinnehåll som skulle läras ut till 

eleverna. Trots detta har viss forskning visat att lärare ändå inte följer kursplanens intentioner 

fullt ut. Tidigare forskning har visat att ämnet till viss del styrts av samhällets och lärarnas 

egna intressen, och därmed inte efter kursplanen intentioner.  

Den tidigare forskningen har visat att idrottsämnet under 2000-talet gått mer åt ett hälsofokus. 

Detta har visat sig gälla framförallt i de högre åldrarna. Där ligger fokus på att lära eleven att 

ta hand om sin egna hälsa framförallt genom att vara fysiskt aktiv. Hälsoaspekten som 

kommit in i undervisningen har i sin tur trängt undan andra delar i kursplanen. Bland annat är 

friluftsliv en del som hamnat i skymundan. Det är inte enbart ämnets innehåll och mål i 

kursplanen som påverkat undervisningen. Tidigare forskning har visat att samhället i stort är 

en stor påverkan på skolans verksamhet. Visst har det påverkat ämnets innehåll, men det har 

också påverkat skolans samhälleliga, ekonomiska, politiska och kulturella förändringar. Dessa 

förändringar är en stor påverkan på undervisningen som äger rum. Framförallt har det visat 

sig i tidigare forskning att då ekonomin inte räcker till blir resurserna bristfälliga. Det leder i 

sin tur till en splittrad arbetssituation.  

Inom den tidigare forskningen har flera studier inom idrottsämnet analyserats utifrån en 

läroplansteoretisk ansats där bland annat Basil Bernsteins teori varit central. Denna ansats är 

enligt den tidigare forskningen central för att visa vilken kunskap som står i centrum, samt att 

den kan hjälpa till att se mönster i hierarkier och maktförhållanden.  

 

5. Metodavsnitt 
I detta metodavsnitt kommer först val av datainsamlingsmetod att presenteras. Därefter sker 

en presentation av validitet, reliabilitet, etiska aspekter, urval, presentation av informanterna 

och en presentation om hur analysmetoden har gått till. 

 

5.1 Kvalitativ intervju som metod  
I denna studie har en kvalitativ metod valts. Med hjälp av en kvalitativ metod menar Johan 

Alvehus på att intresset ligger i innebörder eller meningar istället för verifierbara samband 

som förekommer i den statistiska analysen.54 Steinar Kvale och Svend Brinkmann tillägger att 

i den kvalitativa metoden strävar forskaren efter att förstå världen från personernas 

                                                 
54Alvehus, Johan (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. s. 20. 
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synpunkter, upplevelser och livsvärld, innan man börjar ta tag i de vetenskapliga 

förklaringarna.55  

Alan Bryman beskriver att det finns olika sätt att samla in data för att kunna besvara syftet 

och frågeställningen. Tillvägagångssätt kommer att skilja sig åt beroende på vilken form av 

intervju som genomförs. I min studie har en semistrukturerad intervju valts. Den innebar att 

det fanns förutbestämda frågor men frågorna behövde inte följa en viss ordning. Vid en sådan 

intervju har det också gått bra att komma med följdfrågor om man exempelvis vill att 

respondenten ska utveckla sitt svar. Intervjumetoden valdes dels för att jag vill att personerna 

som blev intervjuade ska få ta del av samma typ av frågor. Lika så berodde det på min 

erfarenhet som intervjuare. Jag ansåg mig inte ha den erfarenhet som krävdes för att kunna 

genomföra en ostrukturerad intervju med icke förutbestämda frågor. Samtidigt ville jag att 

intervjun skulle få vara relativt öppen där intervjupersonerna fick prata relativt fritt. En 

semistrukturerad intervju har gett mig som intervjuare möjlighet att ställa följdfrågor och lika 

så har det skapats utrymme att kunna forma intervjun efter den information som gavs.   

Intervjuerna har genomförts i direkt kontakt med respondenten vilket skapat en djupare 

dialog. Intervjuerna har varit med en i taget eftersom jag har varit intresserad av att komma åt 

vad var och en tycker och hur de har uppfattat förändringarna som skett i ämnet angående 

uppdraget. Intervjuerna har tagit upp till cirka femtio minuter mer eller mindre. 

Intervjupersonen har uppmuntrats att i detalj försöka att blicka tillbaka på sitt liv. 

 

5.2 Reliabilitet och validitet  
För att kunna sätta ord på kvaliteten i forskningen som har genomförts används begreppet 

validitet. Det vill säga att studien har undersökt det som metoden och studiens syfte säger att 

den har undersökt. För att lyckas med detta har noggrannheten och ett systematiskt 

tillvägagångsätt varit viktigt under forskningsprocessen. Då har det krävts en kritisk syn på 

arbetet där detaljer och aspekter har uppmärksammats inom det tänkta området eller ramen så 

att en helhet och sammanhang har kunnat växt fram där olika mönster omprövats och 

ifrågasatts. De resultat som gått att urskilja ur analysen har varit trovärdiga och tillförlitliga. 

Lika så har det varit av vikt att resultatet diskuterats i relation till tidigare forskning för att 

kvalitén på studien ska bli mer trovärdig.56 

                                                 
55 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 46f.  
56 Fejes & Thornberg (2015) Handbok i kvalitativ analys. s. 258ff.  



Anna Fredriksson 19931105–0166 ID002A 

19 
 

Reliabiliteten har sett till att det som studerats, har studerats på rätt sätt. Reliabiliteten avsåg 

också att en annan forskare ska kunna göra om samma process och förhoppningsvis ska 

forskningsresultatet kunna upprepa sig. Lika så gäller det tolkningsarbetet av den 

transkriberande texten.57 Däremot anser Öberg att reliabiliteten kan vara bra att använda sig 

av vid transkribering. Ett sätt att stärka den kvalitén är att samtidigt som man lyssnar på den 

inspelade intervjun läser den transkriberande texten.58      

Genom att stärka validiteten ännu mer kan ett alternativ vara att återigen ta kontakt med 

respondenten för att se om dess tolkningar av ämnets uppdrag uppfattades på rätt sätt. Detta är 

något som inte hunnits med i denna studie. Om detta hade hunnits med hade mina tolkningar 

av resultatet kunna stärkts ytterligare vilket hade varit positivt.  

 

5.3 Etiska aspekter 
När intervjustudien har genomförts har det funnits flera etiska aspekter att ta hänsyn till. Först 

och främst har intervjupersonen fått tagit del av vad studien handlar om och hur 

tillvägagångssättet kommer ske. Personen som ställt upp på intervjun har också haft möjlighet 

att avbryta sitt deltagande om han eller hon känt för det. Den här informationen har 

presenterats innan varje intervju för den som deltagit. Då har det varit viktigt att deltagaren 

bekräftar att det förstått vad studien handlar om. Sedan har de själva fått godkänt och gett sitt 

samtycke om de vill ställa upp. Eftersom att deltagarna har varit i vuxen ålder har de själva 

kunnat bestämma om de velat delta. För att de som deltagit i studien ska känna sig trygga har 

konfidentialitetskravet varit en viktig aspekt när det gäller etiskt tänkande. Det har inneburit 

att den data som samlats in har behandlats konfidentiellt, alltså har den inte delats fritt och 

deltagarna i studien har också varit anonyma. För att inte avslöja identiteten på 

intervjupersonen har inte deltagarens namn eller den skola där de jobbar nämnts. Det sista 

etiska kravet att tagit hänsyn till har varit nyttjandekravet vilket innebar att denna studie 

enbart har använts för det ändamål som studien har informerats om.59 

 

                                                 
57 Alvehus (2013). s. 122 f.  
58 Öberg, Peter (2015). Kap 4. Livshistorieintervjuer. I Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.). Handbok i 
kvalitativa metoder. s. 63.  
59 Blomkvist, Pär & Hallin, Anette (2014) Metod för teknologer. Examensarbete enligt 4-fasmodellen. s. 34f. 
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5.4 Urvalskriterier 
Genom att välja en intervju som metod har det varit viktigt att få tag på intervjupersoner som 

kunnat förhållit sig till de frågor som studerats. Därför har urvalet skett strategiskt och inte 

genom ett slumpmässigt urval. Med ett strategiskt urval menar Alvehus att urvalet formas 

efter de undersökningsfrågor som ställs.60 Eftersom frågorna i den här undersökningen syftat 

till att ta reda på hur en utveckling ägt rum från 1970 års läroplan till dagen läroplan angående 

lärarens uppdrag i ämnet idrott och hälsa och vilka omkringliggande faktorer som kan ha 

påverkat undervisningen, har det varit viktigt att idrottsläraren som intervjuats haft alla 

läroplaner från 1970. Det har gjort att urvalet riktat sig till lärare som är över 50 år. Lika så 

har enbart legitimerade lärare i ämnet idrott och hälsa intervjuats, de ska ha bedrivit sin 

undervisning på en gymnasieskola.  

En semistrukturerad intervju med tre lärare har genomförts. Dessa lärare har och bedriver sin 

undervisning på gymnasiet. Om det är en man eller kvinna har för studien inte spelat någon 

roll, utan intresset låg i att undersöka själva uppdraget i ämnet och de omkringliggande 

faktorerna som kan ha påverkat undervisningen sett över tid i ämnet.  

 

5.5 Presentation av informanterna  
I denna studie har det genomförts tre intervjuer med legitimerade lärare som bedriver sin 

undervisning på en gymnasieskola i Mellansverige. Alla tre lärare jobbar på kommunala 

skolor i en stad med över 100 000 invånare. Lärare ett har arbetat som lärare i fyrtiotre år, 

lärare två har arbetat som lärare i trettiofyra år och lärare tre har arbetat som lärare i tjugotre 

år. Alla lärare har tagit del av alla läroplaner från lgy 70 till lgy 11. Däremot har framförallt 

lärare ett och två arbetat med lgy 70 under en längre tid till skillnad från lärare tre. Lärare två 

arbetar på en skola som har yrkesförberedande program. Lärare ett och tre arbetar på en skola 

som har både yrkesförberedande men också studieförberedande program. På denna skola 

finns det också en gymnasiesärskola som lärare tre arbetat en del med inom ämnet idrott och 

hälsa.  

Sammanfattningsvis kommer studiens genomförande att baseras på en läroplansteoretisk 

utgångspunkt. Datainsamlingen kommer ske genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

                                                 
60 Alvehus (2013). s. 67. 
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Det insamlade materialet kommer sedan att analyseras. Analysens steg beskrivs i följande 

avsnitt. 

5.6 Analysens tillvägagångssätt  
När analysen har gjorts har studien utgått från hur Steinar Kvale beskrivit hur en intervju kan 

analyseras. Det första steget har varit transkriberingen. Den har gjorts så snart som 

intervjuerna blev färdiga. Det har varit bra att ha intrycken färska. Det transkriberande 

materialet landade på cirka trettio sidor. Nästa steg har varit att sortera det transkriberande 

materialet under olika teoretiska teman och kategorier. I sin tur kan det vara bra att redigera 

det transkriberande materialet på grund av att det är omfattande. Steinar beskriver att i en 

studie som han genomförde fick han upp till 1000 sidor transkriberat material. Det blir då en 

avvägning till studiens syfte som bestämmer hur mycket materialet ska redigeras. Då krävs 

noggrannhet så att viktiga delar inte väls bort.61 

Efter de transkriberade intervjuerna har redigerats och sammanfattas har de sedan kodas. Då 

kodades ett visst innehåll i intervjuerna. Koderna har likt Bernstein beskrivning kategoriserat 

in transkriberingarna. Det vill säga att jag sökt innehåll som på ett tydligt sätt varit kopplade 

till lärarnas förhållningssätt och uttryck i undervisningen. Det kan enligt Steinar liknas vid att 

berättelserna plockas isär i olika kategorier som i sin tur ska ge en beskrivning av det fenomen 

som undersöks. Samtidigt ska ursprungsmaterialet sparas i fall forskaren behöver gå tillbaka 

till det första materialet för att få mer information. Målet är att kunna hitta den fråga som den 

transkriberande texten svarar på och som i sin tur kan dela in materialet på ett bra sätt under 

de olika kategorierna. Därför har det varit viktigt att läsa igenom sitt material flera gånger för 

att kunna förstå materialet och se hur det svarar på frågeställningen och studiens syfte.62 

Resultatet har sedan presenteras i en löpande text under tre huvudrubriker. Med hjälp av 

Bernsteins kodbegrepp har resultatet kunnat kategoriserats och kodas in under varje 

huvudrubrik. Koderna har hjälpt till att ge studien en tydligare struktur.  

 

 

                                                 
61 Steinar (2014). s. 152f. 
62 Steinar (2014). s. 152ff.  
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6. Resultat 
I denna del redovisas studiens resultat utifrån tre intervjuer. Resultatet kommer att sorteras 

under tre huvudrubriker. Under dessa huvudrubriker kommer resultatet att kodas in i olika 

teman som gått att utläsa från de transkriberande intervjuerna. Därefter kommer så 

småningom resultatet att analyseras och diskuteras under studiens diskussionsdel.   

 

6.1 Formuleringsarenan- En förändrad komplexitet i ämnet 
Under denna del kommer de tre kursplanernas kunskapsuppdrag i relation till tid, innehåll och 

mål att diskuteras. Detta görs i relation till hur ämnet förändrats respektive varit kontinuerligt 

under de tre läroplanerna enligt de intervjuade lärarna.   

Utifrån intervjuerna som har ägt rum med lärarna går det urskilja att vissa förändringar ägt 

rum men samtidigt finns det vissa saker som lever kvar än idag. Lärarna är överens om att 

ämnets uppdrag har förändrats till viss del. Däremot hur det har förändrats har skiljt sig lite åt. 

Lärare ett beskriver ämnet på följande sätt: ”Ja det har det verkligen. Man ska inte säga att det 

var bättre förr men det var enklare förr.”63 I intervjun visar alla lärare att ämnet har blivit mer 

komplicerat mot var det har varit tidigare. Framförallt på fyra olika punkter har ämnet 

förändrats. Dessa är betygssystemet, friluftsliv, teoretisering och att ohälsan ökar allt mer.  

 

6.1.1 Förändringar i betygsystemet  

Lärare ett påpekar att det är just betygssystemet som är den största förändringen som ämnet 

genomgått från lgy 70 till lgy 11. Lärare ett visar då två olika betygsmatriser, en från lpf 94 

där det var G, VG och MVG och den andra betygsmatrisen är från lgy 11 med E, C och A och 

där emellan finns då D och B. Den största skillnaden är att den nya betygsmatrisen innehåller 

många fler steg än den äldre.64 Det är något som läraren inte tycker är särskilt bra, då 

undervisningen ska styras av betygsmatriser istället för att övertala eleverna till att fortsätta 

motionera och vara fysiskt aktiva. Lärare ett menar på att: 

Det ska vara kul att röra på sig och det ska skapa ett livslångt intresse för själva ämnet 

och det är det som jag sätter i första spår, men nu är det otroligt betygsfixerat för 

                                                 
63 Lärare ett (2016-12-06). 
64 Se bilaga 1 och 2 på s. 45f.  
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eleverna. De kräver betygskriterier och matriser och så vidare. Det tar en jäkla massa tid 

då det tar tid att bedöma folk och informera eleverna om hur du ligger till. 

Samtidigt minskar antalet timmar vilket lärare ett och två nämner och de båda poängterar 

också att lektioner försvinner på grund av studiedagar och lov vilket gör att det blir ännu 

svårare för lärarna att hinna med och bedöma eleverna. Lärare ett menar också att det har 

förstört själva känslan och nöjet med att vara idrottslärare då det är en tidskrävande process att 

gå igenom betyg med alla eleverna samtidigt som lärarnas tid inte räcker till. Samtidigt har 

kraven på eleverna ökat menar både lärare två och tre. Det är tuffare betygssystem nu än vad 

det var tidigare, då menar lärare två att godkänt nivån som nu ska motsvara E-nivån har höjts. 

Lärare två säger i intervjun att: ”Betygsystemen har gått spikrakt uppåt samtidigt som 

kunskapsmässigt går vi spikrakt nedåt. Betygsystemet är inte likvärdigt. Något fallerar.”65 

Den tredje läraren beskriver också att betygsystemet är en av de största förändringar ämnet 

genom gått och beskriver det på följande sätt: 

Att dokumentationen runt ämnen för betyg och äh den hära uppföljningsproblematiken 

eller vad man säger att eleverna har rätt att, det är så mycket diskussion om betygen nu 

för tiden som det inte var förut.66 

Själva betygsystemet visar att det ställer till vissa problem för lärarnas uppdrag kopplat till att 

det påverkar deras undervisning och innehåll när betygssystemet vidgats och tiden i ämnet 

minskat. Förr i tiden berättar lärare ett att antalet lektioner var fler. Då kunde de ha samma 

klass två till tre gånger i veckan. Det gjorde att på den tiden hade lärarna mer tid för att hinna 

gå igenom betygsättningen med varje elev. Den delen menar läraren på har förändrats mycket 

och att det fungerade bättre förr.  

Lärare två berättar att nu för tiden ska alla elever kunna få det betyg de gjort sig förtjänt av. 

Tidigare när läraren började arbeta under lgy 70 var betygsfördelningen baserad på en så 

kallad normalfördelningskurva vilket skulle innebära att bara några få i klassen skulle kunna 

få högsta betyg. Då berättar lärare två att: 

Jag hade en fantastisk idrottsklass där alla idrottade tidigare. Då hade jag en klass med 25 

elever då hade jag en 20 femmor. Då var jag tvungen att prata med min rektor att få 

godkänt att göra så.67 

                                                 
65 Lärare två (2016-12-06). 
66 Lärare tre (2016-12-16). 
67 Lärare två (2016-12-06). 
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Det är något som lärare ett också menar på att alla elever ska kunna få det betyg de förtjänar. 

Det är något som de båda är positiva till. 

Alla lärare menar på att det har varit viktigt att ha kollegor att samtala med angående hur 

bedömningen ska gå till. Lärare tre berättar: 

Vi har också ett tränat öga som idrottslärare och förhoppningsvis har jag haft turen att 

jobba tillsammans med flera och hade jag jobbat själv på en skola kanske jag hade varit 

en annan lärare idag. Jag har fått förmånen att jobba in mig och kunna jobba tillsammans 

med kollegor och kunna utveckla ämnet tillsammans och det är en otrolig fördel.68 

Framförallt berättar alla lärare att sina kollegor betyder mycket och framförallt vid 

bedömningen har det varit bra att föra dialoger med andra lärare då bedömningen blivit mer 

komplex.   

  

6.1.2 Friluftslivets förändrade position 

Friluftslivet är lärare ett och två överens om att det har utvecklats mycket och fått en allt mer 

framträdande roll i Lgy 11.  Lärare två anser att det är den delen som har utvecklats mest i 

kursplanen medan lärare ett satte betygssystemet som den största förändringen, samtidigt som 

den tredje läraren knappt reflekterade över friluftslivet. I Lgy 70 påstår lärare ett att friluftsliv 

knappt fanns med och att det var i Lpf 94 som det började komma in lite friluftsliv i 

kursplanen. Just friluftslivet poängterar lärare ett är svårt att bedriva. Det har att göra med att 

skolan är placerad mitt i stan utan några närområden. Läraren menar att man nästan är 

tvungen att hoppa över friluftsliv då det är svårt att genomföra. Däremot berättar läraren om 

sin skola där han arbetat tidigare att den hade goda möjligheter för att bedriva friluftsliv. Där 

fanns det gott om utrustning i form av bland annat kanoter och ryggsäckar som eleverna 

kunde få låna av skolan. För att kunna bedriva ett bra friluftsliv med eleverna som går på 

skola mitt i stan krävs det mer tid samtidigt som det krävs ekonomiska resurser. Dessa 

resurser kommer att beskrivas mer utförligt under rubriken lärarnas handlingsutrymme.  

Lärare två berättar att samtidigt som friluftslivet ökat i den nya kursplanen har trots allt en hel 

del friluftsdagar tagits bort. Läraren uttrycker sig på följande sätt: 

Sen kan man prata en del om att man har tagit bort friluftsdagar mer eller mindre. Så det 

finns inget huvudansvar på mig att ha friluftsdagar. Och däremot genomför vi ett antal 

                                                 
68 Lärare tre (2016-12-16). 
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friluftsdagar. Förr så hade vi nedsättning. Förr hade jag ett antal timmar i veckan som jag 

fick jobba med. Det har jag inte idag.69 

Detta visar även att på denna skola har resurserna dragits ned. Trots att friluftslivet kommit in 

och fått en större plats än tidigare i kursplanen så finns det en hel del problematik i hur den 

ska bedrivas.  

6.1.3 Ökat hälsoproblem 

Den tredje stora förändringen som ämnets uppdrag gått igenom när det kommer till innehåll 

och undervisning handlar om att hälsoproblemen ökar allt mer. Nu för tiden blir det en 

utmaning för alla tre lärarna att kunna anpassa sin undervisning till alla elever då ett relativt 

stort antal elever jämförelsevis med tidigare lider av psykiska problem. Lärare två beskriver 

det på följande sätt: 

Men det som skiljer är de antal trasiga elever som jag har. Det är ett större antal elever 

idag som inte mår bra, ett större antal elever idag som har överlämnanden av ett eller 

annat slag, ett större antal elever idag som har ADHD, ADD, panik, ångest massor med 

misslyckanden, inte gått på högstadiet över huvud taget, har skriv och läsproblem, har 

matematiska problem. Det antalet är idag mycket större än vad det har varit. Förr i tiden 

fanns det något enstaka och idag är det betydligt fler och emellanåt halva klassen.70 

Detta är något som till viss del kan påverka undervisningen. Lärare ett säger ordet anpassning 

och skrattar lite och menar att det är det nya uttrycket. Undervisningen ska anpassas efter alla 

elevers behov och utefter elevens förutsättningar, samtidigt som resurserna under åren 

minskar allt mer. Lärare ett berättade att förr i tiden var resurserna bättre. Då kunde en elev 

som hade en funktionsnedsättning få en helt egen idrottslärare, men just dessa resurser finns 

inte idag, samtidigt som eleverna med funktionsnedsättning blir fler. Lärarna tycker att det är 

jätteviktigt att hälsobegreppet har kommit in i undervisningen och menar att det är en viktig 

del att eleverna ska bli hälsomedvetna. Lärare ett uttrycker sig på följande sätt: 

Men så kom hälsobegreppet och det älskar jag för att det är viktigt att de blir medvetna 

om det och jag brukar säga att de blir hälsomedvetna och när de blir medvetna om det så 

tycker de något och får en attityd till något och då får man ett visst beteende. Just det att 

medveten, attityd och beteende försöker jag pränta in i dem istället för att de ska bli 

duktiga inom en specifik idrottsgren.71 

                                                 
69 Lärare två, (2016-12-06). 
70 Lärare två, (2016-12-06). 
71 Lärare ett (2016-12-06). 
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Läraren menar på att hälsobegreppet är något som har utvecklats mycket under sin tid som 

lärare. Förr när lärare ett började sin utbildning berättade läraren att hen är utbildad för att 

göra eleverna praktiskt duktiga. Att hälsobegreppet kom in i undervisningen har betytt mycket 

för ämnet. 

Lärare tre berättar också att när hen började undervisa i början på 90-talet var elevernas status 

bättre. Det gjorde enligt läraren idrottsundervisningen lite enklare, då större delen av eleverna 

hade en positiv inställning till ämnet. Lärare tre berättar att: 

Först om den fysiska statusen har varit jättebra har man sett tydligt under åren hur mycket 

det har försämrats dit och då måste man också försöka förändra sitt arbetssätt. Och man 

måste jobba med att motivera och hitta saker som gör att eleverna ah blev motiverade och 

vill jobba med sin egen hälsa utan inte så mycket med aktiviteterna utan jag vill jobba 

med mig själv för att jag behöver jobba för min egen träning och att då har man fått 

förändrat arbetssättet.72 

Läraren menar att undervisningen har fått anpassas efter elevernas förutsättningar och behov. 

Läraren berättar också att det behövs mer tid i ämnet och de har försökt att samlat in 

namnunderskrifter för att få till mer rörelse i skolan. Skolledningen har hittills inte gjort något 

för att förbättrat situationen. 

 

6.1.4 Ökad teoretisering & kontinuitet i ämnet   

En sista förändring som framförallt lärare ett och tre poängterar är att ämnet har gått till att ha 

blivit mer teoretiskt. Lärare ett beskriver det som att nu skulle idrotten i princip kunna var 

80% teoretisk vilket inte alls är bra då läraren vill och tycker det är viktigt att eleverna får 

vara aktiva. Samtidigt är alla tre lärarna också överens om att ämnet på vissa sätt fortfarande 

är sig likt. Själva jobbet på golvet anser de har varit sig likt. De tycker också att den 

kompetens de fick under sin utbildning på GIH har räckt gott och väl. Alla tre lärarna menar 

också på att det beror på att de haft kollegor i ämnet som de kunnat diskuterat med. Lärare två 

uttrycker sig på följande sätt: 

Om jag ska säga något om utbildningen har jag gått en fantastisk utbildning. Jag har 

överlevt på den utbildningen under hela min lärargärning. Och den stora delen tycker jag 

är den utbildning som jag fick var att se människan det var det. Det handlade om i mångt 

                                                 
72 Lärare tre (2016-12-16). 
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och mycket. Inte inriktat på resultat och utan se människan och utveckla eleverna ifrån 

den ståndpunkt de är på. Otroligt mycket socialt tycker jag det var.73 

Detta visar att utbildningen fortfarande ligger kvar på att eleven ska få möjlighet att utvecklas 

utifrån sina kunskaper. Lärare ett berättar då att en elev som kämpar och gör sitt bästa också 

ska kunna få ett högre betyg. Det visar på att skolans uppdrag från 1970-talet inte har varit så 

fokuserat på elevens resultat vilket alla tre lärarna tycker.   

 

6.2 Transformeringsarenan- Ekonomin och rektorns makt 
Under detta tema kommer faktorer som påverkar lärarnas kunskapsuppdrag att presenteras. 

Dessa faktorer kommer visa vilken påverkan det kan ha på ämnets innehåll, mål och 

undervisning.  

Lärarnas handlingsutrymme har varierat på olika sätt utifrån de berättelser som lärarna har 

gett. Här råder det lite olika meningar med vilket handlingsutrymme lärarna anser sig ha och 

har haft under sin verksamma tid. Lärare ett berättar: ”Jo han lyssnar på mig en stående fras 

och min gamla rektor på skola x. Jag hör vad du säger men jag gör en annan bedömning. Det 

fick jag höra flera gånger.”74 Mycket ska enligt läraren ha kopplats ihop till skolans 

ekonomiska resurser. Nu för tiden menar läraren att ekonomin styr mycket mer nu 

jämförelsevis med tidigare. Läraren säger att det fanns mer pengar förr. Då kunde man få 

betalt för att vara så kallad ämnesansvarig samtidigt som personen fick nedsatt i tjänst. Nu för 

tiden menar läraren på att rektorn säger att ”det får du ta vid sidan om” vilket skapar en större 

oordning samtidigt som viktig tid istället kan försvinna med eleverna, genom att lärare har 

bråttom för att hinna med andra saker. Resurserna är bristfälliga. Bristfälliga är de också när 

lärarna vill ha mer resurser för att höja kvalitén på lektionerna. Nu för tiden verkar rektorerna 

inte bry sig om själva kvalitéten på undervisningen utan istället berättar lärare ett också att: 

Jag har upp till 32 elever för det är vad rektorn tycker är bäst. Då får man in mest pengar. 

Då får vi typ 50 000 för varje elev. Nu för tiden är det mycket mer tekniska lösningar och 

man ser inte individen bakom pengarna. Vi tar in han eller hon för då får vi 50 000 till. 

Men den eleven kan bo på behandlingshem och ha vissa behov. Då måste man sätta till 

resurser för den eleven och dom resurserna finns inte längre.75 

                                                 
73 Lärare två, (2016-12-06). 
74 Lärare ett, (2016-12-06). 
75 Lärare ett (2016-12-06).  
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6.2.1 Känslan av otillräcklighet till att inte kunna genomföra sin undervisning  

Lärare ett berättar att det kan bli lite problematiskt med undervisningen om några elever har 

en form av funktionsnedsättning och behöver min hjälp. Samtidigt står 24 andra elever och 

väntar på att få min uppmärksamhet. Läraren menar att det är ohållbart samtidigt som det är 

en av de stora förändringarna som ämnet har genomgått under lärarens tid. Som ovan nämnt 

har lärare ett sagt att förr kunde man få en lärare till en elev om den hade en 

funktionsnedsättning. De resurserna finns inte på grund av ekonomin.  

Lärare tre menar också att skolans verksamhet har styrts av skolledningen gällande vilka 

resurser de har kunnat få tillgång till. Läraren berättar att under 1990-talet hade det kommit en 

ny gymnasiechef som inte alls stöttade verksamheten och som inte alls var positiv till 

idrottsämnet. Det påverkade i sin tur humöret hos lärarna när de inte fick det stöd och resurser 

de egentligen behövde. Skolledningen har enligt läraren en avgörande roll för hur ämnets 

resurser ser ut och dessa verkar kunna variera beroende på vem eller vilka som sitter i 

ledningen. Men annars menar läraren att det har varit många dåliga rektorer under lärarens 

verksamma tid. Då menar läraren att: ”När det har varit så har man gått ifrån det och jobbat 

med sina elever och det är där glädjen är och med sina kollegor.”76 

Resurserna har enligt lärare ett och tre varit mindre bra där det har varit svårt att få stöd. 

Samtidigt beskriver lärare ett att trots att resurserna inte alltid funnits där har läraren ändå 

lyckats få igenom ett förslag om en vildmarkstur som läraren genomför med två klasser som 

läser på barn och fritidsprogrammet. Denna aktivitet med friluftsliv beräknas kosta cirka 

20 000 kronor då klassen åker iväg och övernattar en vecka i naturen. Detta var en tradition 

från lärarens gamla skola som lyckades få följa med när programmet som läraren arbetade på 

flyttade till en ny skola. Det är också en av få resurser som läraren får för att bedriva friluftsliv 

i skolan. Annars är det som ovan nämnt svårt att bedriva friluftsliv och läraren förklarar att det 

är otroligt många klasser som knappt får ta del av friluftsliv då resurserna inte räcker till på 

skolan. Det är enbart två klasser på hela skolan som genomför denna friluftsaktivitet då 

pengarna inte skulle räcka till för att genomföra denna vildmarkstur med alla klasser.  

Lärare två berättar också som ovan beskrivit att tiden för att planera inför friluftsdagar tagits 

bort. Detta kan också ses som en ekonomisk nedskärning som i sin tur kan påverka 

undervisningen gällande friluftsliv.   

                                                 
76 Lärare tre (2016-12-06).  



Anna Fredriksson 19931105–0166 ID002A 

29 
 

Trots detta berättade lärare två att hen ansåg sig ändå relativt nöjd med sitt handlingsutrymme 

och berättade att jag måste ha gjort något bra, då läraren fått gehör hos rektorn. Läraren har 

försökt att jobbat med att förbättra vissa saker. Läraren berättade om att hen drev kurser och 

utbildade sina kollegor om ergonomi, kost och träning som dessa lärare i sin tur ska få lära ut 

till eleverna. Dessa delar som lärarna i sin tur ska lära ut har att göra med deras eventuella 

framtida jobb som exempelvis lastbilschaufför eller mekaniker. Läraren menar att det är 

viktigt att prata med sina elever om hur viktigt det är med rätt ergonomi, sömn, äta rätt och att 

röra på sig, när man exempelvis kör åtta timmar om dagen. Detta förslag har gått igenom. 

Samtidigt berättar läraren också att hen tycker att resurserna ändå är bra och anser sig inte 

behöva ha några mer resurser när hen bedriver sin undervisning. Läraren anser som de övriga 

två lärarna att utöver resurserna från rektorn och skolledningen har kollegorna som de arbetat 

och arbetar med alltid varit en stor resurs. Med sina kollegor har de alltid kunnat samtala med 

och tagit hjälp av varandra.  

 

6.2.2 Starkt socialt kapital och hoten mot dessa 

En annan berättelse som är intressant att lyfta fram är en berättelse som lärare ett delade med 

sig av. Läraren förklarar att lärare blir orättvist behandlade, vilket läraren själv tycker är 

tråkigt. Läraren beskriver det på följande sätt: 

Det som är aktuellt nu är att vi i läraryrket delas in i A, B och C-lag. De skickligaste 

lärarna har fått eller de heter förstelärare och det är det nya som förstör arbetslagstanken. 

Att dom som är skickligast, att de som rektorn anser är skickligast får 5000 till i månaden 

och det är mycket pengar och sen nu för två månader sen kom det lärarlyftspengar. Då 

fick de enlig rektorn särskilt skickliga hette det i texten får 2500 och det var en tredjedel 

av lärarna som kunde få dom pengarna men även förstelärarna kunde få först 5000 och 

sen ytterligare 2500. Det är mycket pengar på ett år nästan 100 000 på ett år. Det har gjort 

att arbetslagen har klassats in i vanliga lärare C-laget och skickligare B-laget och de 

skickligaste förstelärarna.77 

Med denna berättelse menar läraren på att det är segregerat. Det är inte enbart bland lärare 

som segregationen äger rum utan även mellan friskolor och de kommunala skolorna, men 

också inom programmen. Läraren beskriver att friskolor har ett högre intagningspoäng eller 

snitt vilket gör att elever med funktionsnedsättningar och invandrarbakgrund kan ha svårt att 

komma in. Däremot tar kommunala gymnasieskolor emot alla elever vilket då gör att 

                                                 
77 Lärare ett (2016-12-06). 
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segregationen ökar. Läraren beskriver detta som ett problem. Samtidigt som segregationen 

ökar, ökar inte resurserna.  

Samtidigt berättar läraren ett att vissa kommuner tycker att denna uppdelning är fel och 

beslutade att ge alla lärare 2500 kronor extra. Däremot har majoriteten av skolorna bara delat 

ut lärarlönelyftspengar till 30 % av lärarna. Läraren förklarar då vad som händer: 

Då blir det segregation på en gång. Det är rektorn som ska bestämma. Det är ett riktigt 

fult system att höja. Tanken var bakom det här lärarlönelyftet att lärarlönerna skulle 

höjas. Jag tror att det är fel och många byter skola. Det blir problem på många skolor och 

lärarna säger upp sig till och med. De som har matte har världen chans att flytta till vad 

som helst. Men vi idrottslärare eller historielärare måste vara kvar på en skola. Det är 

mycket diskussioner i arbetslagen nu att det är fel väg att gå. Om man ska utveckla ett 

arbetslag.78 

Förr förklarar läraren att allt var mer ämnesinriktat att idrottslärarna bildade en ämnesgrupp 

och historielärarna en annan. Detta började försvinna under 1990-talet då man började bygga 

ett arbetslag. Läraren tycker trots allt att sitt arbetslag fungerar bra och att det flyter på bra.  

 

6.3 Realiseringsarenan- Ämnets uppdrag kopplat till eleverna 
Under denna resultatdel kommer verkställandet av undervisningen att presenteras. Resultatet 

kommer i denna del att ställas i relation till lärarnas föreställningar om elevernas lärande och 

undervisning under lektionerna.  

Här har lärarna en relativt lika samsyn på hur ämnets uppdrag i relation till eleverna ska och 

har bemötts. Lärarna lägger mycket vikt vid att prata om hur viktigt det är med att skapa goda 

relationer till sina elever. Dessa relationer ska man enligt lärarna skapa så tidigt som möjligt 

med sina elever. Lärare ett uttrycker sig på följande sätt. ”Det är just när du och jag fått en 

relation som jag kan påverka dig på något sätt.”79 

Läraren menar att det är jätteviktigt att kunna lita på varandra och förklarar att om en elev inte 

kan eller absolut inte vill vara med och hoppa trampett ska den eleven istället kunna gå ned 

och köra något i styrkerummet. Då ska läraren kunna lita på att eleven gör detta och att den 

relationen är viktig. Då menar läraren att det är viktigt att man känner varandra. Läraren måste 

                                                 
78 Lärare ett (2016-12-06). 
79 Lärare ett (2016-12-06). 
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lita på att eleven kör styrketräning istället. Trots att eleven väljer att inte vara med på den 

ordinarie lektionen med trampett menar läraren att eleven har visat följande: 

Du har bevisat att du tar ansvar för din hälsa och det betyder hur mycket som helst 

jämfört med en hockeyspelare som tränar tio gånger i veckan och han kan komma hit och 

skita i det här ämnet. Visst låter det lustigt? Jag har 5 hockeyspelare på BF som nästan 

inte kommit in på E skalan och de borde ha C eller A om de hade visat vad de kan. De har 

bara hockey i huvudet. Och då jämför jag hockeyspelarna med dig och du har en helt 

annan inställning till ämnet och är hälsomedveten osv.80 

Läraren menar att det inte går att tycka om allt och då är det ibland bättre att eleven på detta 

specifika moment får lov att köra något annat om den vill. Då är det viktigt att kunna lita på 

varandra och ha goda relationer till sina elever då det påverkar ämnets uppdrag. Något som 

lärare två menar är viktigt med ämnet är att se människan. Läraren uttrycker sig på följande 

sätt: ”Inte inriktat på resultat och utan se människan och utveckla eleverna ifrån den 

ståndpunkt de är på. Otroligt mycket socialt tycker jag det var.81 

Lärare två menar att detta varit centralt från att läraren gått sin utbildning till idag. Läraren 

fortsätter att berätta att vi måste vara anpassningsbara efter de krav som eleverna har, men att 

vi fortfarande måste se individen. Lika så menar lärare ett att eleverna ska få vara med och 

påverka innehållet då bland annat olika program vill ha olika lektioner. Lärare tre menar att 

undervisningen måste anpassas beroende på vilka elever eller grupp man har för att kunna få 

undervisningen att fungera. Alla tre lärare är överens om att eleverna har varit i centrum men 

att nu för tiden menar lärare ett och tre att eleverna hela tiden måste stimuleras och motiveras. 

Lärare ett beskriver detta på följande sätt: 

Ja det kan vi ta upp, det är någonting som jag märker att eleverna hela tiden vill ha 

happening. Dom kan inte tänka sig att köra vad ska man säga badminton 3 gånger i följd 

för att utvecklas i badminton. Utan dom vill, dom vill ah okej badminton en gång och sen 

blir det styrketräning och sen vollyboll och sen dans osv.82 

Det menar läraren är en stor skillnad från tidigare. Som ovan nämnt påverkas också elevernas 

undervisning av de bristfällande resurserna som skolan har när det kommer till extrapersonal 

och att mer tid borde läggas på ämnet. I slutändan är det elevernas lärande som blir drabbat då 

lärarnas tid inte räcker till för att hinna med och se och hjälpa alla elever.  

                                                 
80 Lärare ett (2016-12-06). 
81 Lärare två (2016-12-06). 
82 Lärare tre (2016-12-06).  
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Avslutningsvis berättar alla lärare att de tycker om att jobba med och utveckla eleverna. 

Lärare ett beskriver att det är nästan som ett kärleksförhållande, lärare två pratar om hur 

viktigt det är att se individen och att ge dem en schysst behandling där de får möjlighet att 

växa som individer och lärare tre berättar om vilken glädje det är att jobba med och utveckla 

eleverna. Det visar att eleverna betyder mycket för lärarna i deras undervisning samt att de 

också har en viss påverkan på ämnets uppdrag.  
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7. Diskussion  
I denna del kommer först studiens resultat i relation till den tidigare forskningen och den 

valda teorin att diskuteras. I resultatdiskussionen kommer även studiens kunskapsbidrag att 

behandlas. Därefter diskuteras studiens tillvägagångsätt i relation till vilka metoder som har 

valts. Sist kommer slutsatser och vidare forskning att presenteras.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
I denna del kommer resultatet att diskuteras i en struktur där varje arena diskuteras var för sig 

i relation till tidigare forskning och till teorin. I varje del kommer också studiens 

kunskapsbidrag att diskuteras i relation till idrottslärares kunskapsuppdrag. Denna studie har 

diskuterats utifrån ett relativt brett perspektiv men med fokus på hur idrottslärare har upplevt 

att uppdraget i relation till styrdokumenten har förändrats över tid. Utifrån den empiriska 

undersökningen som har gjorts har det visat sig att det krävs en diskussion kring detta område, 

då nya fenomen uppmärksammats.    

 

7.1.1 Formuleringsarenan 

Inom denna arena kommer innehållet och målen i ämnet att diskuteras. I denna del kommer 

de stora förändringar som ämnet har genomgått att diskuteras. Även betygssystemet kommer i 

denna arena att sättas i relation till de förändringar som ämnet har genomgått i kursplanerna 

enligt lärarna.  

Att ämnet har blivit mer komplext är något som alla lärare i studien berättar. Detta har enligt 

lärarna varit en stor förändring som ämnet har genomgått under deras verksamma tid som de 

arbetat. De saker som har förändrat deras uppdrag mest i ämnet från lgy 70 till lgy 11 är att 

ämnets innehåll till viss del har förändrats och blivit större. Då menar framförallt alla lärare 

att hälsoaspekten har kommit in i undervisningen. Det visar även Quennerstedt i sin studie. 

Han menar likt de intervjuade lärarna att samhället är i ständig förändring vilket innebär att 

skolan har fått ett ökat hälsofokus, där det är viktigt att lära eleverna om att vara fysiskt aktiva 

och att förebygga sjukdomar.83 Lärarna i studien påpekar att nu för tiden har ohälsa ökat 

bland eleverna. Det är inget nytt utan har även diskuterats i Annerstedt och Quennersteds 

studie.84 Det som däremot kan ses som problematiskt med lärares undervisning är att 

                                                 
83 Quennerstedt (2006) s. 41f.  
84 Annerstedt (1991) s. 159. 
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elevernas ohälsa påverkar undervisningen. En lärare i studien lyfter fram ordet anpassning och 

menar att det är något nytt i den nya kursplanen. Två lärare i studien menar att det kan 

påverka undervisningen relativt mycket då alla elever inte får den uppmärksamhet och hjälp 

de egentligen kan behöva. Annars är lärarna i studien överens om att det har varit bra att 

hälsobegreppet har kommit in i undervisningen, men att det krävs mer resurser för att 

förbättra denna del och elevernas medvetenhet om sin egen hälsa.  

Likt Annerstedt studie framhöll lärarna att de har fått mer att syssla med samtidigt som tiden i 

ämnet inte riktigt räcker till. Som Annerstedt beskriver i tidigare forskning så räcker det inte 

som lärare med att ha goda färdighet i ämnet i dagens samhälle utan det krävs andra 

kunskaper och kompetenser.85 Det är också något som lärarna i studien berättar. I och med att 

de beskriver att ämnet har blivit mer komplext och framförallt med den nya kursplanen har 

det påverkat deras undervisning och sätt att lära ut. En stor orsak till detta är det nya 

betygssystemet. Enligt lärarna har det påverkat sättet att undervisa. En lärare menar också att 

det har tagit bort själva glädjen och nöjet med ämnet. Mycket av det beror på att tiden i ämnet 

är knapp. Lärare har nu för tiden för mycket att stå i och uppföljningsproblematiken som råder 

vid betygssättningen har enligt lärarna påverkat själva undervisningen. Lärarna känner sig till 

viss del otillräckliga till att kunna genomföra ett bra jobb. Samtidigt som de har fått mer att 

stå i minskar tiden och resurserna är bristfälliga. Dessa delar kommer att diskuteras vidare 

under transformering och realiseringen av styrdokumentets kunskapsuppdrag.  

I relation till det som lärarna ska lära ut till eleverna och som är en del i deras uppdrag är att 

eleverna ska få ta del av friluftsliv i undervisningen. Detta är också något relativt nytt i den 

nya kursplanen och som har en stor påverkan på uppdraget i ämnet. Inom friluftsliv råder det 

hel del problematik då det finns skolor som har svårt att genomföra denna aktivitet. Det beror 

då oftast på skolans geografiska läge enligt en lärare i studien. På grund av bristande resurser 

kan vissa mål i kursplanen tvingas att tas bort. Det kan likt Sandahls studie liknas vid att vissa 

moment tenderar att få mindre uppmärksamhet på grund av olika faktorer. I Sandahls studie 

diskuterar han lokalbristen, men i detta fall är det brist på resurser i form av tid, ekonomi och 

geografiskt läge.86 Detta är något som borde uppmärksammas ännu mer och påverkar vissa 

lärares undervisning då vissa moment inom kursplanen kan bli svårt att genomföra.   

                                                 
Quennerstedt (2006) s. 152.  
85 Annerstedt (1991) s. 248. 
86 Sandahl (2004) s. 49.  
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Sist men inte minst har ämnet förändrats från att ha varit ett praktiskt ämne till att också ha 

blivit ett teoretiskt ämne. Det är något som till viss del kan ha påverkat ämnet. En lärare i 

studien menar på att ämnet i princip enbart borde vara praktiskt. Eftersom att tiden har 

minskat vill lärarna i studien bedriva sin undervisning med mest praktiska moment då alla 

lärare anser att det är viktigt att eleverna får röra på sig. Då den teoretiska delen trots allt 

kommit in i undervisningen ställs frågan hur tidsindelningen ser ut mellan de praktiska och 

teoretiska momenten. I denna studie tycks undervisningen domineras av det praktiska. Likt 

Sandahl visar han att olika moment tenderar att få olika utrymme och vad som egentligen 

borde läggas mer tid på kan hamna i skymundan. Många moment inom skolans undervisning 

styrs av lärarnas egna intressen samt av samhället.87 Det är därför viktigt att hela tiden ha ett 

reflekterande förhållningssätt till sin egen undervisning för att på så sätt se så att alla moment 

inom skolans styrdokument uppnås. Samtidigt är det som lärarna beskriver inte helt lätt att 

anpassa och planera lektioner nu för tiden då eleverna hela tiden förväntar sig att det ska 

hända något nytt. Trots detta har lärarna i studien en relativt stor påverkan på innehållet och 

den undervisning som de bedriver. Enligt Bernsteins teori kan det trotsallt visa på en relativt 

stark inre inramning då lärare själva kan påverka innehållet, men samtidigt ha eleverna i 

åtanke. En lärare i studien uttryckte sig genom att säga att ”det var inte bättre förr men det var 

enklare”. Just det visar trots allt på att lärare ändå behärskar en komplex yrkessituation i 

dagens skolverksamhet. 

   

7.1.2 Transformeringsarenan 

Inom denna arena kommer olika faktorer och problem att diskuteras. Dessa kommer att 

diskutera de omkringliggande faktorerna som kan ha påverkat undervisningens utförande 

enligt lärarna.   

I studiens resultat har det visat sig att det inte har varit så lätt alla gånger att bedriva en god 

undervisning. Inom skolans verksamhet finns det flera faktorer som har påverkat lärarnas 

uppdrag i idrottsämnet. Framförallt har alla lärare i studien mer eller mindre nämnt skolans 

resurser samt tiden i ämnet. Utifrån resultatet har det på flera ställen i studien visat sig att 

skolans resurser varit bristfälliga. Många gånger får lärarna klara sig själva med klasser som 

är över trettio elever samt där det också kan finnas elever som har funktionsnedsättningar av 

något slag. Det gör det svårare för lärarna att anpassa undervisningen efter alla elever 

                                                 
87 Sandahl (2004) s. 57ff.  
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samtidigt som lärarna oftast har en gång i veckan med eleverna. Detta fenomen är något som 

har vuxit fram på senare tid. Innan upplevde alla lärare att resurserna var bättre, eleverna 

kunde ha idrott två till tre gånger i veckan vilket gjorde att lärarna hann med alla elever, 

samtidigt kunde elever med funktionsnedsättning få en egen lärare. När dessa resurser 

försvinner får lärarna mer att stå i. De som i slutändan blir lidande av detta är eleverna. En 

lärare säger att rektorerna inte bryr sig om kvalitén på undervisningen utan huvudsaken är att 

klasserna är 32 elever, för då får skolan in mest pengar.  

Utifrån Bernsteins teori visar det på att skolans verksamhet i denna studie framförallt för två 

lärare styrs av en stark klassifikation. Det innebär då att lärarna har lite att säga till om 

gentemot skolledning och rektorer. Detta kan likt Kougioumtzis forskning visa på att skolan 

har en stark yttre klassifikation där skolledning och rektorer beslutar mycket.88 I relation till 

rektorer och skolledning är lärarnas inramning svag. Däremot i relation till den inre 

inramningen har lärarna en stark inre klassifikation. Med det betyder att lärarna har mer att 

säga till om när det kommer till hur de ska planera sitt innehåll och undervisning. Att ha en 

stark inre klassifikation är något som lärarna upplever som positivt. Trots att relationerna 

mellan lärare och rektor inte alltid varit den bästa har relationen med sina kollegor varit stark. 

Alla tre lärare beskrev att sina kollegor har betytt mycket för dem i sin undervisning. Det är 

oftast bland kollegorna som många dilemman diskuteras som bland annat rör betygsättningen 

och upplägget på undervisningen.  

När resurserna inom skolans verksamhet är bristfälliga kan det också påverka idrottsämnets 

mål som eleverna ska uppnå. Framförallt har det i denna studie visat att friluftslivmomentet 

kan bli lidande. På grund av skolans geografiska läge och resurser är det många klasser som 

knappt får ta del av friluftslivsundervisning. Detta är ett stort problem då det är ett mål som 

finns med i skolans kursplan. Att kunna få resurser till att uppnå målen i skolans kursplan 

borde vara en självklarhet för alla lärare. Så är tyvärr inte fallet. Det leder i sin tur enligt 

Bernstein till en svag klassificering och inramning när det kommer till lärarnas 

handlingsutrymme. Likt Sundbergs studie kan det leda till en splittrad arbetssituation mellan 

skolledare, lärare och elever.89 Det är också något som lärare ett nämner, att när förhållandena 

på skolan är mindre bra uppstår segregation mellan olika aktörer inom skolans verksamhet.  

Segregationen är något som har vuxit fram allt mer från lgy 70 till lgy 11. I dagens 

skolverksamhet har det i denna studien visat sig att lärare nu har börjat att klassas i olika 

                                                 
88 Kougioumtzis (2006) s. 215f.  
89 Sundberg (2005) s. 201f.  
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arbetslag som tillmäts en viss status. Lärare får nu en stämpel på hur skicklig man är som 

lärare. De som är skickligast får därmed mer betalt. Det menar lärare ett ställer till med 

problem då lärare säger upp sig. Just för idrottslärare är det svårt att byta jobb men för en 

matematiklärare finns det goda möjligheter. Den som sitter på makten och beslutar över 

vilken status en lärare ska få är rektorn. Rektorn har därför en strak ställning i form av stark 

inramning och klassifikation.  

Att segregationen ökar är ett faktum enligt en lärare. Bara för mindre än några månader sedan 

delades det ut lärarlönelyftspengar till lärare som sågs som extra skickliga enligt rektorn. Det 

har visat sig att det skapat ett visst motstånd från flera kommuner men också från lärare som 

anser att det är fel väg att gå. Vissa kommuner har därför valt att dela ut lärarlönelyftspengar 

till alla lärare. Att lösa denna problematik är inte helt enkel, men nödvändig då det påverkar 

undervisningen på flera sätt.  

Segregationen är också ett faktum mellan friskolor och kommunala skolor och även inom de 

olika programmen. Många skolor framförallt friskolor och vissa ämnesprogram har en högre 

intagningspoäng vilket gör enligt lärare ett att elever med funktionsnedsättning och 

invandrarbakgrund kan ha svårt att komma in. De kommunala skolorna tar emot alla elever 

vilket gör att segregationen ökar men inte resurserna. I ett större perspektiv går det enligt 

Bernstein att säga att det råder en starkare inramning och klassifikation på en friskola och 

inom vissa ämnesprogram som kan ha ett högt betygsintag i jämförelse med en kommunal 

skola. 

 

7.1.3 Realiseringsarenan 

Inom denna arena kommer verkställandeprocessen gentemot eleverna att diskuteras. Detta kan 

då visa hur elevernas lärande ser ut i relation till lärarnas undervisningsprocesser och vad det 

är som påverkar dem.  

I resultatet framkommer det att eleverna har under lgy 70 till idag varit i centrum. Att se 

individen och utveckla den utifrån sina egna förutsättningar har funnits med från lgy 70 och är 

även centralt än idag. För att bedriva en god undervisning är det viktigt att ha goda relationer 

till sina elever, samt att man litar på varandra. Klassifikationen mellan lärare och elev har 

varit stark genom alla tre kursplaner. Att lita på eleverna och ge dem förtroende är något som 

alla lärare tycker är viktigt. Lärarna vill att eleverna ska växa och kunna ta ett eget ansvar 

över sin egen hälsa. Likt Meckbachs studie jobbar lärarna för att få eleverna att lyckas och 
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klara kursplanens mål.90 Att eleverna visar att de försöker och vill lära sig är viktigt. Eleverna 

har därför en stor betydelse och påverkan på idrottsämnets uppdrag. Det är utifrån eleverna 

som lärarna ska anpassa och lära ut sitt kunskapsinnehåll. Det är inte helt enkelt för lärarna att 

anpassa sin undervisning och innehåll efter alla elevers förutsättningar och behov. Det är en 

tidskrävande process som kräver en hel del arbete och resurser. Lärarna verkar ändå positiva 

till eleverna och menar att de ger tillbaka mycket glädje och ork för att genomföra vissa saker 

även fast det inte alltid har varit så lätt. Dessa relationer mellan lärare och elev samt 

kunskapsinnehållet är betydelsefullt och en lärare utryckte att ”det är nästan som ett 

kärleksförhållande”.  

 

7.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har denna studie visat att ämnet har gått igenom en del förändringar och 

blivit mer komplext. Ämnet har blivit mer tidskrävande samtidigt som resurserna i ämnet inte 

har ökat. Denna problematik påverkar idrottslärarnas uppdrag och sätta att bedriva sin 

undervisning. Blickar vi tillbaka 30 år var ämnet inte lika problematiskt. Kursplanen var något 

tydligare och sättet att bedöma eleverna var inte lika tidskrävande. Lärarna och eleverna gavs 

mer undervisningstid. Att ämnet vidgats och tiden minskat är inget nytt. Däremot vilka följder 

och konsekvenser olika reformförsök har fått är värda att uppmärksamma. Dessa har inte 

diskuterats lika mycket i den tidigare forskningen och i relation till ämnet idrott och hälsa. Det 

som är värt att lyfta fram är rektorernas makt samtidigt som lärares handlingsutrymme 

minskat enligt lärarna. Det intressanta är att ledningen bryr sig mer om ekonomin än om 

kvalitéten på undervisningen. Det skapar i sin tur problem för lärarna när rektorer och 

skolledningen inte lyssnar och bryr sig om den undervisning de bedriver. Detta skiljer sig från 

skola till skola, men att det förekommer är värt att lyfta fram.  

 

7.2 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur lärarna ser på kursplanens uppdragsformuleringar 

och hur de har förhållit sig till dem från 1970 års kursplan till 2011 års kursplan. Likaså har 

dess omkringliggande faktorer som påverkat lärarnas undervisning lyfts fram. Här har 

lärarnas egna upplevelser av hur de ser på ämnets uppdragsformuleringar i kursplanerna varit 

centralt för att besvara studiens syfte och frågor. Den insamlingsmetod som använts är en 

                                                 
90 Meckbach (2004) s. 2f.  
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semistrukturerad intervju. Denna metod kan ha påverkat resultatet till viss del. Metoden 

valdes dels för att jag inte känner mig helt trygg i att göra intervjuer och ansåg mig behöva ett 

frågeschema att utgå ifrån, men där jag även tilläts att komma med följdfrågor. I efterhand har 

metoden varit ett bra val. Metoden har hjälpt till att ge svar åt studiens syfte och 

frågeställningar. Om en annan metod hade valts hade det eventuellt kunnat påverkat studiens 

resultat. I intervjun har det varit bra att inte ha ett strikt frågeschema men heller inte ett helt 

öppet frågeschema att utgå efter. Det har krävts vissa riktlinjer i frågeschemat att förhålla sig 

till för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

Lika så att intervjua en lärare i taget fungerade bra då varje enskild lärare fick chans att 

berätta om sin egen verksamhet gällande idrottsämnets uppdrag. Det hade säkerligen kunnat 

fungera med en gruppintervju eftersom det hade kunnat öppnat upp för mer diskussion om 

ämnet. Det problematiska som då kan uppstå är att vissa åsikter som lärarna har kanske inte 

kommer fram, samt att det kan vara svårt att få till ett tillfälle där alla lärare samtidigt kan 

delta. En semistrukturerad intervju med en i taget gav de intervjuade lärarna utrymme att till 

viss del kunna styra samtalet då intervjufrågorna var relativt öppna. Det bidrog till 

välutvecklade svar med ett bra värde i. Alla intervjuer ägde rum på informanternas skolor i en 

lugn miljö utan några större väsen. 

Det var ingen av deltagarna som reagerade eller upplevde något obehag av intervjufrågorna. 

Det kan tolkas som att intervjufrågorna och dess struktur fungerade bra och gav en positiv 

bild. Deltagarna fick ut all information i förväg om de etiska kraven och vad uppsatsen 

kommer att handla om. De fick också ut frågeformuläret några dagar innan intervjun. Det 

gjordes på grund av att det kan vara svårt att komma ihåg hur styrdokumenten och deras 

undervisning såg ut för mer än tjugo år sedan. Därför fick de tid innan att reflektera och 

fundera över frågorna. Det tror jag har gjort att svaren och berättelserna om ämnet blev mer 

välutvecklade. Det var också något som uppskattades av deltagarna. Som ovan nämnt tycker 

jag trots allt att det räckte med tre intervjuer då studiens syfte och frågeställningar besvarades.  

Däremot kan deltagarnas berättelser i from av trovärdighet diskuteras i relation till deras 

minne. Att tänka tillbaka flera decennier är inte alltid så enkelt. Det kan då skapa vissa 

problem när det har gått så pass lång tid från att de började bedriva sin undervisning till idag. 

Det kan ha bidragit till att vissa intressanta berättelser har glömts bort eller att viss 

information som sagts kanske kan ha blivit omformulerad på vägen av lärarna. Detta är viktigt 

att ta hänsyn till och reflektera över när man gör intervjuer ur ett historiskt perspektiv. 

Eftersom det är idrottslärarnas egna berättelser och upplevelser finns det inget säkerställande i 
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hur trovärdiga dem är. Däremot kan trovärdigheten i resultatet stärkas ännu mer om jag hade 

haft en större skala av intervjuer, då kan det bli lättare att se om flera av deras berättelser 

överensstämmer med varandra och på så sätt stärka trovärdigheten. Jag anser också att det är 

viktigt att förbereda deltagarna på vad studien kommer att behandla. Som ovan nämnt kan det 

vara bra att gå ut med informationen och frågorna i god tid innan så de får chans att fundera 

och tänka tillbaka på hur det en gång såg ut. Det kan då göra att man får ett mer trovärdigt 

resultat.  

Studien hade som sagt var kunnat gjorts annorlunda. Dels hade jag kunnat gå i djupare i de 

olika läroplanerna från lgy 70 till lgy 11. Då hade det gått att se ännu mer tydlighet i hur 

uppdraget faktiskt har förändrats och på så sätt kunnat ställt lärarnas berättelser mot 

läroplanerna. Det hade kunnat visat på om lärarna följer kursplanernas intentioner, med vilket 

innehåll som ses som centralt att lära ut. Men att också göra en läroplansteoretisk textanalys 

av läroböckerna från lgy 70 till idag hade blivit alldeles för tidskrävande. Det skulle ta 

alldeles för lång tid. Därför var jag mer intresserad av den mer verkliga berättelsen av hur 

lärare själva upplevt förändringarna som varit.   

Lika så skulle mina tolkningar i studien kunna uppfattas annorlunda i en annan forskares 

ögon. Ett försök till att stärka kvalitéten i studien har jag enbart fokuserat på deltagarnas 

berättelser och stängt ute de hypoteser och teorier som jag har haft. Jag har försökt att vara 

opartisk när jag har tolkat resultatet. Resultatet har utgått från citat från deltagarna samt mina 

tolkningar av dem. Studiens tillvägagångsätt har beskrivits relativt utförligt med hur 

intervjuerna har gått till, hur analysen av data har sett ut och hur resultatet så småningom 

kopplats an till tidigare forskning. Att beskriva dessa steg utförligt har varit viktigt för att 

stärka validiteten i studien.  

Att använda en läroplansteoretisk teori har hjälpt till att kategorisera in kunskapen under olika 

teman eller arenor. Det har hjälp till att få en tydligare struktur på ämnet och lika så har 

Bernsteins begrepp hjälpt till att visa på en tydlig hierarkisk indelning inom skolans 

verksamhet. Teorin har fungerat bra till studiens syfte och frågeställningar då den har hjälpt 

till att samla ihop studiens resultat samt att den har hjälp till med att se olika mönster som ägt 

och äger rum inom skolans verksamhet. Framförallt har Bernsteins begrepp om inramning 

hjälpt till att se mönster på om inramningen har varit stark eller svag i ett specifikt 

sammanhang. Teorin har självklart haft en betydelse för hur studiens resultat skall tolkas och 

förstås. Hade en annan teori varit central hade kanske andra mönster och sätt att förstå 

resultatet kunnat se annorlunda ut.   
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Studiens resultat bygger på tre lärares berättelser vilket gör att resultatet inte kan generaliseras 

till en större grupp. Däremot finns det vissa likheter till den tidigare forskningen, vilket kan 

sätta in resultatet i ett större sammanhang. Det kan då stärka resultatets trovärdighet. Att få tag 

på intervjupersoner har varit svårt då studien riktar sig till lärare som undervisat på gymnasiet 

och använt sig av lgy 70, lpf 94 samt lgy 11. Det har smalnat av urvalsgruppen mycket och 

gjort det problematiskt att få tag på intervjupersoner som uppnått dessa krav till att delta i 

studien. Det har varit en tidskrävande process. Eftersom jag valt att göra semistrukturerade 

intervjuer upp till cirka en timme långa anser jag ändå ha fått tillräckligt med svar i form av 

berättelser för att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar.  

Nedan presenteras förslag på vidare forskning. Det här är ett område som kräver mer 

forskning fast i en större skala.    

 

7.3 Förslag på vidare forskning  
Området som studien bygger på visar att det finns en problematik i idrottslärares undervisning 

när det kommer till deras egna handlingsutrymme. Lärare känner sig otillräckliga till att 

genomföra en god undervisning då skolans verksamhet är styrd av rektorernas och 

skolledningens makt. De minskade ekonomiska resurserna och tidstilldelningen har därför en 

avgörande roll för skolans verksamhet och för ämnet idrott och hälsa. Vidare forskning 

behövs inom området för att ge en större bild av detta problem. Jag anser därför att en 

liknande studie med sin fördel kan genomföras fast med ett större antal deltagare. Lika så kan 

det också vara intressant att genomföra en komparativ studie med en friskola för att se om 

råder liknande problem där.  

8. Slutsats 
Syftet med uppsatsen har varit att studera hur lärarna förhållit sig till styrdokumenten och till 

idrottsämnets kursplan och om det eventuellt har förändrats över tid. Lika så har också dess 

omkringliggande faktorer som påverkat lärarnas sätt att bedriva sin undervisning på 

undersökt. Genom att ha intervjuat idrottslärare som arbetat med de senaste tre kursplanerna 

på en gymnasieskola har målet med studien varit att se hur de förhållit sig till ämnets 

uppdragsformuleringar från 1970-talet till idag. Studien har visat på att det inte varit helt 

enkelt alla gånger att anpassa sig efter kursplanen intentioner. Till skillnad från Sandahls 

studie har inte lärarnas egna intresse påverkat innehållet. Istället har de ekonomiska resurserna 
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och ämnets tidstilldelning haft en stor betydelse på hur lärarna anpassat sig för att på bästa sätt 

kunna bedriva en god undervisning som uppfyller kursplanens intentioner och mål.  

Det som går att urskilja ur denna studie är att ämnet har förändrats till att ha blivit mer 

komplext. De stora förändringarna som ämnet har genomgått enligt de intervjuade lärarna i 

studien är att betygsystemet vidgats, friluftslivet har fått en större plats i kursplanen, 

hälsobegreppet har fått en större plats samt att ämnet blivit ett teoretiskt ämne. När då ämnet 

reformerats har det påverkat idrottslärarnas verksamhet. Mycket tyder på att det var enklare 

förr och nu har det blivit mer att stå i. Undervisningen som lärarna ska bedriva för att uppfylla 

ämnets uppdrag har visat sig påverkats av olika faktorer. De slutsatser som dragits enligt 

informanterna i studien är att rektorerna har mycket att säga till om. I ett fall har det visat sig 

att ekonomin prioriterats framför kvalitéten på undervisningen. Även de bristfälliga resurserna 

har bidragit till att tiden i ämnet inte räcker till för att bedriva en god undervisning där alla 

elever får den hjälp de behöver. Det har också visat sig att det är svårt att genomföra alla mål i 

kursplanen då bland annat friluftsliv påverkas av skolans geografiska läge och av skolans 

resurser. Även segregationen är något som visat sig ökat allt mer bland rektorer och lärare, 

men även mellan olika skolor och program. Det går att konstatera att det framförallt är dessa 

faktorer som gjort att lärarna har fått anpassat sin undervisning i relation till ämnets uppdrag. 

När dessa reformer genomförts har lärarna behövt skaffat sig nya kunskaper för att kunna 

behärska en mer komplex yrkessituation än tidigare. Med en god utbildning på GIH och med 

en god kommunikation med kollegor, samt ett brinnande intresse för sitt yrke att få arbeta 

med eleverna har gjort att lärarna anpassat sig efter de förändringar som ämnet genomgått.  
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Bilaga 1.  
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Bilaga 2. 
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Bilaga 3. 

Hej! 

Jag heter Anna Fredriksson och läser min nionde termin på Örebro universitet. Jag läser till 

ämneslärare inom idrott och hälsa samt historia. Jag vill utifrån livsberättelseintervjuer med 

legitimerade idrottslärare som undervisat med alla kursplaner från Lgy 70 ta reda på hur 

uppdraget har förändrats i ämnet över tid.  

Intervjuerna kommer att spelas in och inspelningarna kommer endast användas för att svara 

på studiens syfte och frågeställningar. Därefter kommer inspelningarna att raderas. I studien 

kommer inte ditt namn att skrivas ut, utan det kommer anonymiseras. Allt material kommer 

att behandlas konfidentiellt och endast i forskningssyfte.  

När arbetet är färdigt kommer du att ha möjligheten att ta del av uppsatsen. Genom att delta i 

studien kan Du hjälpa till att fylla ut de kunskapsluckor som finns inom forskningsområdet.  

Det är som sagt helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande.   

 

Med vänlig hälsning  

Anna Fredriksson 

Tel nr: 0702382120 

Mejladress: anna_fredriksson_5@hotmail.com  

 

Talong för samtycke 

 

 

Jag har förstått vad studien handlar om och vill delta i studien.  

 

 

Datum                                                     Namnunderskrift  
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Intervjuguide 

 

Öppningsfrågor: 

Kan du berätta lite om dig själv. Vilket år började du studera till lärare? Hur lång var 

utbildningen? Var studerade du till idrottslärare? 

Vad fick dig att vilja bli lärare? 

 

Upplevelser om uppdragets förändring över tid 

1. Hur ser du på uppdraget idag? 

 

2. Anser du att uppdraget i ämnet har förändrats från Lgy 70 till dagens kursplan? Om ja 

hur? Om nej utveckla. 

 

 

3. Vilka anser du är de största förändringar ämnet genomgått under din tid som 

idrottslärare? 

 

4. Kan du beskriva hur du anpassade undervisningen efter de nya kursplanerna? Hur gick 

det till när dessa infördes?  

 

5. Hur har du upplevt att målen sett ut i de olika kursplanerna och anser du att de har 

förändrats över tid? Om jag hur?  

 

6. Hur tycker du att kraven på att vara idrottslärare har förändrats genom åren? 

Hur har det sett ut i de olika kursplanerna från Lgy 70 till idag? 

 

7. Utifrån förändringar i läroplanen, hur ser du på din kompetens som lärare? 

Har de nya kursplanerna som kommit ut påverkat din kompetens? Vilka kompetenser 

har du behövt utveckla från att du började undervisa som lärare? 

 

 

8. Vilka utmaningar ställs du inför som lärare? 
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Anser du att utmaningarna har förändrats över tid? Om ja hur och på vilket sätt? 

 

9. Hur ser ämnets status ut idag? Har den förändrats? Hur ser statusen ut i relation till 

andra ämnen?  

Får du gehör för dina idéer? 

 

10. Hur ser ditt sätt att undervisa ut idag? Har du förändrat ditt sätt att undervisa från lgy 

70 till idag? 

Exempelvis: Hur ser dina lektioner ut idag och hur såg de ut under de tidigare 

kursplanerna? Exempelvis gällande innehållet, instruktionerna till eleverna, planering.  

 

11. Kan du säga något som har förändrat ditt sätt som lärare att se på uppdraget och din 

undervisning?  

Har du upplevt någon generell skillnad bland elever idag jämfört med förr?  

Hur har förväntningarna på dig som lärare förändrats – hur mycket kan du själv 

påverka innehåll och upplägg i undervisning? Är det samma möjligheter idag jämfört 

med tidigare? 

 

12. Är det något mer du vill tillägga? Eller funderar du kring något som vi pratat om? 

 

 

TACK för din medverkan! 
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