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Förord  
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1. Inledning 

Idrott och hälsa är idag ett av skolans mest debatterade ämnen. Detta har troligen sin grund i 

att den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar har minskat, vilket kan leda till övervikt 

och ohälsa (Larsson & Redelius 2004). Trots detta har Idrott och hälsa ifrågasatts som 

obligatoriskt skolämne de senaste åren. Under 1990-talet var ämnet så ifrågasatt att den 

dåvarande skolministern, Göran Persson, funderade på att ta bort Idrott och hälsa som 

obligatoriskt ämne. Detta skapade en diskussion vilket ledde till att ämnet fick vara kvar som 

obligatoriskt ämne men timantalet reducerades kraftigt (Annerstedt, Peitersen, Rönholt 2001).  

 

Som framtida lärare i Idrott och hälsa värnar vi om ämnet och vill givetvis att det ska 

prioriteras. Vi menar att Idrott och hälsa innehåller många värden och vi ställer oss undrande 

till varför ämnet ifrågasätts. Då ämnet får utstå kritik från olika håll anser vi att lärare i Idrott 

och hälsa måste argumentera för ämnet på ett gemensamt och lämpligt sätt, vilket inte verkar 

vara självklart idag. Under utbildningen har vi lärarstudenter diskuterat status och 

legitimeringar men inte kommit fram till några gemensamma argument.  

 

Med anledning av ovanstående har vi i vår uppsats valt att undersöka synen på Idrott och 

hälsa och dess status. Genom en enkätstudie har vi undersökt lärarutbildares syn på ämnets 

status och hur ämnet kan förstärkas. Skälet till att vi valde lärarutbildare är att de är väl insatta 

och kunniga på området samtidigt som de påverkar och indirekt formar framtidens lärare i 

Idrott och hälsa. 

 

Vi har belyst vår studie ur ett samhällsperspektiv eftersom skolan inte är en isolerad 

verksamhet utan det som händer utanför påverkar beslut och förordningar även då det gäller 

undervisningen (Ekberg & Erberth 2000). 

 

Inledningsvis presenterar vi vår teoretiska bakgrund, som följs upp av syfte och fråge- 

ställningar. Därefter behandlas metod, resultat och diskussion.  
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2. Bakgrund 

I denna bakgrundtext har vi ett antal avsnitt som alla knyter an till ämnet Idrott och hälsas 

status. Vi inleder med avsnittet ”Varför prioriteras inte Idrott och hälsa?” , för att leda in 

läsaren på området. Det andra avsnittet är historiken som visar hur synen på ämnet har 

varierat över tid. Därefter följer ett avsnitt om ämnets legitimeringar som enligt oss indirekt 

påverkar ämnets status. Finns det inga giltiga legitimeringar tror vi att det bidrar till att ämnet 

får lägre status. Vidare behandlar vi motsättningen mellan teoretiska och praktiska kunskaper, 

något vi anser är högst relevant i förhållande till ämnets status, då de praktiska kunskaperna 

traditionellt sett har värderats lägre i vårt västerländska samhälle. I det femte avsnittet 

presenterar vi de förändringar i läroplanen som vi anser kan ha påverkat ämnet Idrott och 

hälsas status. Därefter följer avsnittet ”Lärar- och ämnesstatus”  där vi behandlar den kris som 

ämnet verkar befinna sig i. Avslutningsvis gör vi en kort summering av bakgrunden för att 

leda in läsaren på våra frågeställningar.      

 

2.1 Var för  pr ior iteras inte Idrott och hälsa? 

Betydelsen av idrott, fysisk aktivitet, kost, hälsa och välbefinnande har debatterats mycket de 

senaste åren. Delvis hänger detta samman med att det moderna samhället till stor del bygger 

på datorisering och teknik, vilket får till följd att allt fler människor blir inaktiva och att 

kroppsliga funktioner försämras. Rapporter och forskning har visat att fysisk aktivitet och 

sund kosthållning är de viktigaste sätten för att få en god hälsa och att undvika sjukdomar. 

Dagens sjukdomar såsom fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, stress m.m. verkar vara 

nära förknippade med våra vanor och vår livsstil (Ekberg & Erberth 2000).  

 

Risken är att de grupper som verkligen är i behov av fysisk aktivitet inte får det idag. Ett 

exempel är att de olika elevval och idrottsprofileringar som finns på många skolor bara 

gynnar dem som redan är aktiva (Riksidrottsförbundet i Ekberg & Erberth 2000). Även om 

det idag verkar vara populärt att röra på sig så är den allmänna uppfattningen att de som tränar 

gör det mer, medan de som inte tränar gör det mindre och därmed ökar i storlek. Idag är cirka 

20 – 30 % av befolkningen rena soffliggare enligt Ekberg och Erberth. 

 

Människor idag är som tidigare nämnts i behov av fysisk aktivitet. Trots detta är inte 

timmarna i Idrott och hälsa prioriterade. Detta konstaterar Burström (2004) och menar att 

eleverna idag i genomsnitt har tre timmar mindre Idrott och hälsa per vecka än vad de hade 
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för 74 år sedan. Att idrottstimmarna minskar tar även Annerstedt m.fl. (2001) upp och kallar 

det idrottsämnets kris. Krisen gäller inte bara i Sverige utan också i övriga Europa. Sverige 

hör emellertid till de länder som har minst antal idrottstimmar i veckan (Karlefors 2002). Då 

det 1997 gjordes en internationell överblick av 25 länders timantal i veckan kom Sverige på 

24:e plats. Sverige hade inte ens hälften av den tid som Frankrike och Schweiz hade 

(Engström & Redelius 2002). Detta är enligt Karlefors (2002) ett tecken på att ämnet har låg 

status eftersom status bland annat synliggörs i det timantal som det enskilda ämnet tilldelas 

från beslutande organ. 

 

Av ovanstående resonemang kan vi utläsa att ämnet Idrott och hälsa inte är prioriterat i dagens 

svenska skola. För att få inblick i ämnets status anser vi det betydelsefullt och intressant att 

belysa ämnet i ett historiskt perspektiv. 

 

2.2 Histor ik 

I skolan har idrott och kroppsövningar existerat i olika utsträckning, i olika form och med 

olika syften. I takt med att samhället har förändrats har det ställts nya och annorlunda krav. 

Därmed har också skolan och ämnet Idrott och hälsa utvecklats och följaktligen haft olika 

status under olika tider (Ekberg & Erberth 2000).  

 

Då vi presenterar vår historik har vi valt att utgå ifrån de olika faser som Annerstedt m.fl. 

(2001) har kunnat urskilja.  

 

2.2.1 Etableringsfasen 1813 – 1860  

En internationell genombrottsperiod för fysisk fostran började ta form i början av 1800 – talet. 

Det var 1700 – talets krav på medborgerlighetsrättigheter och den franska revolutionens krav 

på jämlikhet som bidrog till att en allmän utbildning började skapas. I denna utbildning som 

skulle bli tillgänglig för pojkar, var fysisk fostran en naturlig del. För att den fysiska fostran 

skulle kunna inkludera alla samhällsklasser var man tvungen att skapa nya gymnastiksystem 

och därmed gå ifrån aristokratins idrotter såsom ridning och fäktning. Ett par decennier in på 

1800- talet hade dessa gymnastiksystem börjat utvecklats runtom i Europa. Begreppet 

gymnastisksystem innebär pedagogers försök att forma principer och strukturer för sitt 

övningsområde. I Sverige var det Per Henrik Ling och hans son Hjalmar som 

färdigutvecklade detta gymnastiksystem som kom att kallas ”det lingska gymnastiksystemet”  



 

 

8 

eller ”svensk gymnastik”  (Annerstedt m.fl. 2001). Utmärkande för Linggymnastiken var 

stereotypa rörelsemönster som utfördes i stora grupper på kommando av en auktoritär manlig 

ledare (Gustavsson 1999). Lings system var dominerande under en lång tid i den svenska 

skolan och fick även stor framgång internationellt. 1813 fick Per Henrik Ling ansvaret av den 

dåvarande kungen att starta gymnastiklärarutbildning i Stockholm som kom att kallas GCI. 

Efter det gjordes de första försöken att införa obligatorisk fysisk fostran (Annerstedt m.fl. 

2001). Enligt Annerstedt (1991) var det ingen tillfällighet att Ling fick direktiv att starta GCI 

1813, eftersom Sverige hade förlorat Finland 1809, vilket hade skapat en nationell vilja att 

bygga upp Sverige fysiskt. Dessutom hade allmän värnplikt införts 1812 och skolgymnastiken 

ansågs vara en bra förberedelse för den. 

 

Gymnastik blev ett obligatoriskt ämne genom 1820 – års skolordning och då folkskolan 

infördes 1842 blev Gymnastik ett obligatoriskt ämne även där (Ekberg & Erberth 2000). 

Ämnet skulle omfatta tre timmar i veckan och alla skulle delta om inte särskilda skäl fanns, 

men undervisningen i Gymnastik kan inte sägas ha införts på allvar förrän i början av 1900- 

talet eftersom det saknades utbildade lärare och lokaler (Engström & Redelius 2002). Enligt 

Annerstedt m.fl. (2001) fanns det under denna tid ett obetydligt intresse från politikers och 

allmänhetens sida. Målet med undervisningen var att sköta om barnen och inga läromedel 

eller anvisningar fanns att tillgå, utan man utgick från Lings tankar och idéer.  

 

2.2.2 M ilitära fasen 1860 – 1890 

Den militära fasen förknippas med soldatträning. Anledningen till att det militära fokuserades 

under denna period var att försvarsfrågan blev aktuell i Sverige på grund av Krimkriget  

1853 – 1856. Den växande oron och rädslan för krig påverkade således skolans fysiska fostran 

(Ekberg & Erberth 2000). Innehållet i undervisningen bestod enligt Annerstedt m.fl. (2001) 

främst av gymnastik i klassrum samt övningar på skolgården. 

 

2.2.3 Stabiliseringsfasen 1890 – 1912 

Ämnet stabiliserades och legitimerades genom direktiv från Per Henriks Lings son, Hjalmar 

(Annerstedt m.fl. 2001). Men det var även under denna fas som Linggymnastiken börjar 

ifrågasättas, speciellt bland kvinnliga gymnastikpedagoger. De menade att barn, framförallt 

flickor, behövde en annan inriktning på rörelserna än den manliga Linggymnastikens. 

Kritiken ledde till att lek och idrottsliga inslag fick mer utrymme, men Linggymnastiken var 

fortfarande dominerande (Engström & Redelius 2002). Under denna period skulle barnen i 
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folkskolor och småskolor ha gymnastik 20 minuter varje dag eller 30 minuter varannan dag 

(Ekberg & Erberth 2000). Trots att ämnet stabiliserats, ansåg många att 

gymnastikundervisningen var mindre viktig eller t,o,m, onödig. Anledningen till denna åsikt 

var att barnen fick naturlig motion då de hjälpte till i jordbruket och med andra hemsysslor. 

Därför tyckte man att tiden i skolan skulle ägnas åt läsning, skrivning och räkning (Annerstedt 

m.fl. 2001).  

 

2.2.4 Brytningsfasen 1912 – 1950 

I och med OS i Stockholm 1912 fick olika idrotter ett stort genombrott både i samhället och i 

skolorna. Ungefär samtidigt startade den idrottsliga folkrörelsen eftersom urbaniseringen 

bidrog till att människorna fick mer fritid. I takt med människornas ökade fritid uppmuntrades 

idrottsliga aktiviteter, vilket indirekt bidrog till att skolämnets namn byttes ut till Gymnastik 

med lek och idrott. Detta namnbyte skedde 1919 i folkskolan och 1928 i läroverket (Ekberg & 

Erberth 2000). Ämnet lämnade mer och mer ett innehåll som dominerades av gymnastiska 

rörelser till fördel för lek och idrottsaktiviteter.  

 

I början av 1900-talet var hälsa och hygien aktuellt i samhället och detta gav ämnet ett 

uppsving (Engström & Redelius 2002). Detta märktes i antalet timmar som ämnet 

disponerade i läroverket. Man hade 6 timmar i veckan samt 15 – 20 idrottsdagar per läsår. 

Ämnets höga tidstilldelning varade emellertid inte länge då timantalet redan 1933 reducerades 

till 3 timmar samt 10 – 12 idrottsdagar (Ekberg & Erberth 2000). Från och med 1928 har 

antalet timmar gått i en negativ riktning, dvs. minskat, detta har förmodligen sin grund i att 

nya ämnen och kunskaper tagit plats i skolan (Engström & Redelius 2002).    

 

2.2.5 Fysiologiska fasen 1950 – 1970 

Mellan 1950 – 1970 påverkades ämnets innehåll och utformning av fysiologisk vetenskap och 

Linggymnastiken började på allvar ifrågasättas (Engström & Redelius 2002). Genom 

fysiologins framsteg så skedde även en förändring gällande ämnets legitimering, från att 

tidigare har varit inriktad på att stärka nationen till att framhäva betydelsen av vetenskapliga 

belägg för undervisningen. Samtidigt ändrades lärarens roll från att ge kommandon till att ge 

instruktioner (Gustavsson 1999). Enligt Annerstedt m.fl. (2001) blev hälsa, kondition och 

styrka centralt och kravet på konditionsträning ledde till att man under en lång tid hade minst 

30 minuter fördelade på tre tillfällen i veckan. Lärarens huvuduppgift blev helt enkelt att få 
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eleverna att svettas.  I slutet av den fysiologiska fasen d v s. vid läroplansreformen 1969 

ändrades ämnets namn tillbaka till Gymnastik (Engström & Redelius 2002). 

 

2.2.6 Osäkerhetsfasen 1970 – 1994 

Under osäkerhetsfasen skedde en förändring i ämnet genom påverkan från idrottsrörelsen och 

bollsporterna blev alltmer dominerande. I och med Lgr 80 bytte ämnet återigen namn, till 

Idrott. För första gången i ämnets historia förespråkades samundervisning, att flickor och 

pojkar skulle undervisas tillsammans på lika villkor, men det saknades riktlinjer för hur den 

undervisningen skulle bedrivas (Engström & Redelius 2002). Samundervisningen, ämnets 

bredare innehåll, (i och med begreppet idrott) samt ovisshet om ämnets kärna ledde till en 

osäkerhet bland lärarna i ämnet. Denna osäkerhet syntes tydligt i att många idrottslärare under 

perioden började legitimera ämnet genom att tala om samband mellan motorisk utveckling 

och läs- och skrivinlärning för att höja ämnets status (Annerstedt m.fl. 2001). I mitten av  

1980 – talet började även diskussioner om att bryta ner de färdiga idrotterna till mer 

skolanpassade verksamheter (Engström & Redelius 2002).   

 

2.2.7 Hälsofasen 1994 –  

I och med Lpo 94 infördes målstyrning i den svenska skolan vilket innebar att kursplanerna 

utformade strävans- och uppnåendemål. Dessa mål ska bestämma ämnets inriktning och 

kunskapskrav. Utifrån de nationella målen (strävans- och uppnåendemål) ska kommunerna 

utarbeta skolplaner för sin verksamhet. Därefter är det varje skolas uppgift att skapa lokala 

arbetsplaner som sedan ska styra verksamheten (SOU 1992:94). När skolan ändrade 

styrningssätt från centralstyrning till målstyrning blev den lokala friheten större vad gäller 

innehåll, arbetssätt och tidstilldelning i de olika ämnena. Detta innebär att undervisningen 

varierar stort mellan olika skolor.  

 

I och med Lpo 94 bytte ämnet namn till Idrott och hälsa. Detta var inte bara ett namnbyte utan 

också ett tydliggörande av hälsoperspektivet samtidigt som ämnet markerade sin 

självständighet gentemot föreningsidrotten. Begreppet hälsa breddas i jämförelse med tidigare 

och sambandet mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet poängteras. Men kärnan i Idrott 

och hälsa ska fortfarande utgöras av fysisk aktivitet och ett brett ämnesinnehåll ska 

presenteras. Det blir även viktigt att elevernas egna ståndpunkter i hälsofrågor behandlas 

(Annerstedt m.fl. 2001). 
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I samband med den nya läroplanen, Lpo 94 minskades antalet timmar för grundskolan från 

537 till 460. Dessutom försvann de öronmärkta timmarna (151) för planering och 

genomförande av friluftsdagar. Ämnet fick några år senare tillbaka 40 timmar, vilket innebär 

att den totala tidstilldelningen i dagens skola är 500 timmar. Detta räcker till 90 minuters 

undervisning per vecka. Gymnasieskolan förfogar idag endast över 86 klocktimmar, vilket 

räcker till cirka ett tillfälle i veckan under två av de tre gymnasieåren. Övriga kurser inom 

Idrott och hälsa är där valbara (Engström & Redelius 2002).  

 

2.2.8 Framtiden 

Den riktning som ämnet Idrott och hälsa tar i framtiden kommer enligt Annerstedt m.fl. 

(2001) vara förknippad med olika intressegruppers påverkan på ämnet. Han är övertygad om 

att ämnet kommer att ha en betydelsefull roll i framtidens skola och samhälle. Detta eftersom 

ämnet innehåller värden som är viktiga för ett innehållsrikt och lyckligt liv. Eleverna kan 

genom ämnets kunskaper och erfarenheter delta i samhällets rörelsekulturer och finna 

aktiviteter som berikar deras liv.  
 
Som vår historiska framställning vittnar om har ämnet Idrott och hälsas legitimeringar 

förändrats genom historien. Därför kommer vi i följande avsnitt behandla olika sätt att 

legitimera ämnet Idrott och hälsa idag.  

 

2.3 Legitimer ingar  

De legitimeringar som varit gällande och som vi tidigare redogjort för är exempelvis militära 

motiv, fysiologiska motiv och hälsoaspekter. Annerstedt m.fl. (2001) anser inte att dessa skäl 

är tillräckliga för att legitimera ämnet idag eftersom det också krävs att ämnet är bildande. 

 

2.3.1 Undersökning av legitimeringar 

I slutet av 1980 – talet gjorde Annerstedt en undersökning där han intervjuade 

idrottslärarkandidater, idrottslärare och lärarutbildare kring legitimeringar av idrottsämnet. 

Han fann att det råder en osäkerhet om hur man ska legitimera ämnet. Resultatet var inte 

förvånade då många undersökningar både i Sverige och utomlands har visat liknande resultat. 

Resultatet som Annerstedt kom fram till var att det fanns ett övergripande mål för ämnet 

Idrott och hälsa och detta var att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Förutom 

detta urskiljde och konstruerade han sex kategorier av legitimeringar. Dessa är: 
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1. att det tillgodoser behov för stunden 

2. hur det förhåller sig till andra ämnen 

3. att det tillgodoser övergripande mål 

4. att det utvecklar vissa fysiska egenskaper 

5. att det har karaktär av orienteringsämne 

6. att man lär sig kunskaper och färdigheter som är specifika för ämnet (Annerstedt m.fl. 2001, 

s.132) 

 

När det gäller den första kategorin att det tillgodoser behov för stunden anses ämnet vara en 

här – och – nu verksamhet där eleverna ska uppleva rörelseglädje. Läraren blir inom detta 

synsätt en underhållare vars viktigaste uppgift blir att utforma en trivsam miljö under 

lektionerna. I den andra kategorin hur det förhåller sig till andra ämnen försöker man höja 

ämnets status genom kopplingar till läs- och skrivinlärning som anses vara ett viktigt 

teoretiskt moment. Ämnet Idrott och hälsa blir en paus från den övriga stillsittande och 

teoretiska undervisningen och lärarens funktion blir att stödja och hjälpa eleverna. I den tredje 

legitimeringen att det tillgodoser övergripande mål fokuseras läroplanens mål som inte direkt 

kopplat till enbart Idrott och hälsa, utan exempelvis till jämlikhet. Läraren blir därmed en 

fostrare. Den fjärde kategorin att det utvecklar vissa fysiska egenskaper innebär att eleverna 

ska underhålla och träna kroppen och därmed intar läraren en tränarroll. Inom kategori fem att 

det har karaktär av orienteringsämne anses ämnet kunna legitimeras genom att ämnet ses  

som ett orienteringsämne där eleverna erbjuds  ett stort utbud av aktiviteter. Läraren blir inom 

denna kategori en informatör. Den sistnämnda kategorin att man lär sig kunskaper och 

färdigheter specifika för ämnet innefattar en inriktning på kunskaper och färdigheter som är 

karakteristiska för ämnet och det är lärandet som fokuseras. Här är det viktigt att eleverna lär 

sig att reflektera över lärandets innehåll. Idrottslärarens lärande roll betonas till skillnad mot 

de övriga kategorierna.   

 

Annerstedt menar till skillnad mot de verksamma lärarna att det endast är det två sistnämnda 

kategorierna som kan legitimera ämnet. Han anser att kategorierna 1 – 4 är tveksamma 

legitimeringar då det gäller att behålla ämnet som ett obligatoriskt ämne. Kategori fem kan i 

viss mån legitimera ämnet men belyser inte lärarens roll så tydligt och det blir därmed möjligt 

att undervisningen kan skötas av någon annan än en utbildad lärare i Idrott och hälsa. Den 

sista kategorin är den som enligt Annerstedt kan värderas som giltig legitimering eftersom 

lärandet då sätts i fokus.  
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2.3.2 Legitimering genom bildning 

Det är inte bara Annerstedt som poängterar att ämnet måste ha en bildande karaktär utan även 

Högberg (2004) påpekar detta. Han menar att om lärare i Idrott och hälsa värnar om sin 

professionalitet och överlevnad så måste de låta ämnet vara ett kunskapsämne och inte ett 

aktivitetsämne. Också Ekberg och Erberth (2000) belyser denna problematik och ger ett 

namnförslag som skulle kunna öka ämnets bildningsvärde. De menar att ordens makt över 

tanken är stor och för att vidga synsättet över ämnet så tycker de att ” fysisk bildning”  är ett 

passande namn. Det namnet beskriver mer vad ämnet syftar till. Utgångspunkten för namnet 

är att poängtera det speciella med ämnet, nämligen att man arbetar med kroppen, det vill säga 

det fysiska. Bildningen står för kunskap och en större förståelse inom ämnesområdet. Men de 

menar vidare att det viktigaste inte är att hitta den perfekta benämningen för ämnet, utan att 

finna en term som inte sedan tidigare är belastad. En annan viktig aspekt är att det aktuella 

namnet definieras i enlighet med de gällande styrdokumenten och de utvecklingstendenser 

som finns.  

 

Enligt Gustavsson (1999) är det extra viktigt att belysa bildningen i ämnet Idrott och hälsa, 

eftersom den kunskap som uppnås där anses mindre värd än den vi får genom att tala, räkna, 

skriva och läsa. Denna problematik, det vill säga motsättningen mellan teoretiska och 

praktiska kunskaper kommer vi att behandla i följande text.  

 

2.4 Motsättningen mellan teoretiska och praktiska kunskaper  

Annerstedt m.fl. (2001) menar att förhållandet mellan teori och praktik är ett klassiskt 

problem som kännetecknas av en motsättning mellan områdena, där det praktiska ofta får en 

underordnad roll. Annerstedt m.fl. menar vidare att: ”det är en sak att kunna förstå ett sjökort, 

något annat att kunna segla”  (Annerstedt m.fl. 2001, s.13).  

 

2.4.1 Ämnets kunskapsstatus 

Under 1992 – 93 genomfördes i Sverige en utvärdering av ämnet Idrott i år 9. Ekberg och 

Erberth (2000) påpekar att syftet med denna var att ge en bild av ämnet samt att bidra till en 

diskussion angående undervisningens innehåll, uppläggning och fortbildning. En av frågorna 

som ingick i den aktuella utvärderingen var att eleverna skulle rangordna tjugotvå olika 

ämnen utifrån olika aspekter, där det ämne som exempelvis var nyttigast för framtiden gavs 

en etta medan det ämnet som eleven ansågs minst nyttigt fick nummer 22. Efter en 
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sammanställning av utvärderingen kom idrottsämnet på 11: e plast när det gällde relevans 

inför framtiden och på 21: a när det gällde det som ger mest kunskap.  

 

En intressant siffra är enligt vår uppfattning den som berör kunskap. Av de tjugotvå ämnena 

hamnade alltså Idrott näst sist. I idrottsämnet tar man till sig massor av kunskaper som oftast 

inte är teoretiska, utan i form av förtrogenheter och färdigheter. Utifrån detta frågar sig 

Ekberg och Erberth om eleverna är medvetna om att detta också är former av kunskap, som är 

lika viktiga som teoretiska kunskaper - eller om eleverna värderar denna kunskap lägre än 

annan kunskap? Den låga siffran i undersökningen skulle även enligt dem kunna förklaras av 

att eleverna inte har reflekterat över begreppet kunskap eller att inte någon har definierat de 

olika formerna av kunskap för dem. Värderar eleverna förtrogenhets- och färdighets-

kunskaperna lägre än de teoretiska kan detta enligt Annerstedt m.fl. (2001) ha sitt ursprung i 

den tradition som präglar det moderna samhället och vars rötter löper långt tillbaka i historien. 

 

2.4.2 Synen på kunskap 

Annerstedt m.fl. (2001) menar att relationen mellan kropp och själ eller kroppen och 

intellektet/medvetandet har sysselsatt filosofer sedan antiken. Det mest inflytesrika synsättet 

på detta område skapades av Renée Descartes på 1600 – talet. Descartes hade en dualistisk 

syn och menade att kroppen och intellektet är separerade från varandra och att den 

intellektuella verksamheten är den viktigaste verksamheten av människans alla aktiviteter. 

Intellektet ses här som en logisk förutsättning för handlandet och tankarna styr det fysiska 

handlandet. Hur vi når kunskap och vad som är kunskap, är områden som har diskuterats 

under en mycket lång tid av filosofer. Dessa frågor har ett starkt samband med relationen 

mellan kropp och själ, vilket har bidragit till att Descartes dualistiska syn också har påverkat 

synen på kunskap. Kunskap har därför traditionellt sett relaterats till förnuftet och intellektet. 

Eftersom man under tidens gång har förlagt platsen för förnuft/intellekt till hjärnan har det 

antagits att kunskaper endast kan inhämtas och sökas med hjälp av hjärnan (Annerstedt m.fl. 

2001).  

 

I det moderna samhället har man alltså av tradition framhävt och gett de logiska och teoretiska 

kunskaperna hög status. De kunskaper som är byggda på praktiskt kunnande har ansets 

mindre viktiga (Annerstedt m.fl. 2001). Ofta har dessa kunskapsformer omtalats i termer av 

”kunskaper”  kontra ” färdigheter” , kanske med syftet att kunskaper skulle vara överordnade 

det praktiska och att när man är praktisk anses det inte som någon kunskapsform (Ekberg & 
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Erberth 2000). Denna tudelning och motsättning mellan teori och praktik bidrar enligt 

Gustavsson (1999) till en oklarhet gällande ämnet Idrott och hälsas innerbörd. Vidare menar 

han att tudelningen bidrar till att ämnet ses som en behandlande verksamhet som inte ger 

individen mycket av intellektuella och verbala aspekter. Ämnet anses sakna reflekterad 

kunskapsgrund vilket i sin tur leder till att ämnet Idrott och hälsa uppfattas som teorilöst. 

Konsekvensen av att ämnet anses sakna teori är att det mister sitt värde och sin status 

gentemot övriga skolämnen. 

 

2.5 Förändr ingar  i läroplanen 

Trots att ovanstående text vittnar om att de teoretiska kunskaperna har haft och har en högre 

status i jämförelse med praktiska kunskaper menar Ekberg och Erberth (2000) att en 

förändring inom detta område kan urskiljas. 

 

2.5.1 De fyra kunskapsformerna 

Ekberg och Erberth (2000) anser att förändringen till att praktiska färdigheter ses som 

kunskaper syntes redan i Lgr 80, men att det är ännu tydligare i Lpo 94 och Lpf 94. 

Förändringen de anser sig se är kopplade till de fyra kunskapsformerna, som SOU (1992:94) 

presenterade och som sedan fanns med i Lpo 94. De fyra olika kunskapsformerna är 

faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Faktakunskap 

betyder att vi vet att något förhåller sig på det ena eller andra sättet. Denna form av kunskap 

är kvantitativ. Den andra formen av kunskap, förståelsen, är kunskap som är menings-

skapande och anses därför vara kvalitativ. Färdighetskunskap är kunskap i genomförande, 

något som vi vet ska göras och som vi kan utföra. Denna kunskap är praktiskt inriktad. Den 

fjärde och sista kunskapsformen är förtrogenhetskunskap, vilken kännetecknas av bakgrunds-

kunskaper eller kunskapens tysta och osynliga del. Förtrogenhetskunskaper är ofta 

förknippade med sinnliga upplevelser. Vi känner, ser och luktar samt känner av när något 

måste avslutas eller påbörjas (SOU 1992:94). De fyra formerna av kunskap samspelar och 

utgör varandras förutsättningar. 
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Vidare påpekas att dessa fyra former inte ska ses som ett svar på alla kategorier av kunskap, 

utan syftet är att bredda kunskapsbegreppet och motverka en ensidig fokusering på en eller 

några av formerna (SOU 1992:94). Följande text i Lpo 94 klargör att alla kunskapsformer 

behövs: ”Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för alla kunskapsformer och att 

skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet”  (Lpo 94, s. 8). 

 

2.5.2 Regeringens åtgärder för daglig fysisk aktivitet 

2003 presenterade Thomas Östros fyra åtgärder som skulle leda till daglig fysisk aktivitet för 

alla barn. Den första åtgärden var tillägget i läroplanen, där alla elever ska vara fysisk aktiva 

inom ramen för den samlade skoldagen. Rörelse måste bli en naturlig del i skolans vardag. 

Därför är fysisk aktivitet inte endast kopplat till Idrott och hälsa. Den andra åtgärden var ett 

uppdrag till Skolverket som skulle följa upp ändringen i läroplanen och därmed också 

utvärdera hur skolorna arbetar med den dagliga fysiska aktiviteten. Den tredje var inrättandet 

av ett nationellt centrum vid Örebro Universitet som skulle främja fysisk aktivitet hos barn 

och ungdomar genom att stödja skolor och samverka med myndigheter och organisationer 

inom området. Den fjärde åtgärden var ”handslaget”  där idrottsrörelsen får pengar för att 

samarbeta med skolor (Regeringskansliet 2003). 

   

Bergman (2003) menar att regeringens satsning är positiv för ämnet Idrott och hälsa och 

poängterar vidare att efter många års kämpande i motvind har vinden nu vänt till Idrott och 

hälsas fördel. Han anser att regeringens åtgärder måste ses som en framgång ur 

lärarna i Idrott och hälsas synvinkel. Det är viktigt att all personal blir delaktig, men här måste 

lärarna i Idrott och hälsa träda fram och ta det pedagogiska initiativet eftersom det är de som 

har kompetensen. Alla är dock inte lika positiva till regeringens åtgärder, utan Högberg 

(2004) menar att många är rädda att åtgärderna kommer att göra lärarna i Idrott och hälsa 

arbetslösa.  

 

2.6 Lärar - och ämnesstatus 

Som vi tidigare har nämnt värderas teoretiska kunskaper högre än praktiska kunskaper vilket 

avspeglar sig i idrottsläraryrket. Tidigare i historien delade man in ämnen i läroämnen och i 

övningsämnen, där idrott ingick i det sistnämnda. Denna negativa koppling är svår att bli av 

med. En konsekvens av detta är att lärarna i de praktiska ämnena har lägre lön och fler 

arbetstimmar än lärarna i de teoretiska ämnena, vilket i sin tur har gett en negativ bild av 
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yrkesstatusen (Annerstedt 1991). Annerstedt m.fl. (2001) har studerat ämnets status och 

upptäckte att det verkar finnas en uppfattning bland allmänheten att ämnet är ett lekämne som 

inte sysslar med någon inlärning. Ytterligare en uppfattning är att ämnet går ut på att träna 

människor och inte bilda dem, vilket dessutom har stärkts av lärare själva då de enbart har 

betonat färdigheterna i Idrott och hälsa.  

 

2.6.1 Identitetskris 

De senaste decennierna har det i Idrott och hälsa skett stora förändringar. Dessa förändringar 

är att innehållet har utökats och att målen i läroplanen och kursplanen har vidgats, vilket har 

bidragit till en identitetskris (Annerstedt m.fl. 2001). Enligt Karlefors (2002) kan 

innehållsproblemet och identitetsproblemet ha uppstått som en konsekvens av ämnet Idrott 

och hälsas historiska utveckling, från Linggymnastiken som gav tydliga ramar, till de 

dominerande idrottsaktiviteterna under Lgr 80:s tid och till Lpo 94 där innehållet till största 

delen beslutas av lärare och elever själva.  

 

Även om lärarna i Idrott och hälsa idag har stor frihet så visar flera studier att bollspel 

fortfarande är det dominerande undervisningsmomentet (Larsson & Redelius 2004). Enligt 

Skolverket (1992) dominerades också innehållet på lektionerna i Idrott och hälsa av olika 

tävlingsinriktade idrottsaktiviteter som liknar föreningsidrotten. Högberg (2004) påpekar att 

ämnet Idrott och hälsa varken bör, kan eller ska konkurrera med föreningsidrotten, eftersom 

lärarna har styrdokument att utgå ifrån. Han menar vidare att lärarna i ämnet behöver 

reflektera mer över vad som egentligen står i styrdokumenten för att utifrån detta se över 

verksamheten. 

 

För att Idrott och hälsa ska ta sig ur identitetskrisen framhålls att ämnet måste bli mer 

reflekterande och anknyta mer till elevernas rörelsekultur och intressen (Annerstedt m.fl. 

2001). Även Högberg (2004) anser att det behövs reflektion och eftertanke kring innehållet 

men menar att det är ännu viktigare att lärarna funderar över hur de ska organisera själva 

lärandet under timmarna i Idrott och hälsa. Lärarna i Idrott och hälsa måste se ämnet som ett 

kunskapsämne och därmed ägna sig åt kunskapen om, genom och i fysisk aktivitet. För att ta 

sig ur krisen måste lärarna finna ett målinriktat agerande som syftar till att förbättra 

undervisningskvaliteten ytterligare och dessutom stärka professionaliteten. Annerstedt m.fl. 

(2001) påpekar också att man kan förvänta sig mer av lärarna och utbildningen i Idrott och 

hälsa då det gäller att föra utvecklingen i ämnet framåt. Han menar att om inte lärarna blir mer 
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initiativtagande och drivande vad gäller utvecklingen så kommer ämnet att fortsätta vara 

marginaliserat.  

 

Då det gäller ämnets vetenskapsgrund har den länge varit bristfällig och än idag har ämnet 

ingen riktig vetenskapsgrund att stå på eftersom det är först under de senaste åren som ämnet 

har studerats som ett akademiskt ämne (Annerstedt m.fl. 2001). Vidare anser Annerstedt m.fl. 

att lärare i Idrott och hälsa varken har funnit sitt kunskapsområde eller någon teoretisk kärna i 

ämnet. Därför har de inte heller full kontroll över sitt eget verksamhetsområde. Dessutom är 

inte lärarna i Idrott och hälsas uppgifter entydiga, utan det ställs olika krav från ett stort antal 

intressegrupper såsom föräldrar, läkare, föreningar m.m. Förutom detta är utbildnings-

förutsättningarna och samhällets krav på lärarna diffusa.  

 

2.6.2 Professionalitet 

Enligt Colnerud och Granström (1993) har skolforskaren David Lortie funnit fyra kriterier för 

att ett yrke ska anses professionellt. Det första är systematisk teori- en gemensam 

vetenskaplig grund för yrkets utövande. Det andra kriteriet är auktoritet som innebär en 

formell legitimation. Det tredje är yrkesmässig autonomi som innebär att yrkesutövaren själv 

får bestämma vilka arbetsmetoder och arbetsredskap hon/han ska använda. Det sistnämnda 

kriteriet är egenkontrollerad yrkesetik, vilket belyser att yrkesgruppen har skapat etiska regler 

för hur yrket ska utövas. De största hindren för att utveckla en professionell lärarkår är 

avsaknaden av en tillräckligt stor gemensam kunskapsbas och gemensam yrkesetik. Vidare 

behandlar han även problematiken med outbildade lärarvikarier och menar att det inom 

professionella yrken inte är accepterat med outbildade ersättare. Även Annerstedt m.fl. (2001) 

påpekar att lärarna i Idrott och hälsa inte riktigt har uppnått professionell status eftersom 

ämnet har svagheter framförallt i vetenskaplig förankring och i legitimeringsfrågan. Dagens 

professionssträvan kännetecknas därför av en medveten strävan mot att vetenskapliggöra 

ämnet samt att ställa högre krav på lärarna. Således kan vi konstatera att både lärarnas och 

ämnets professionalitet ifrågasätts.  
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2.7 Summer ing 

Genom vårt tidigare resonemang har vi blivit medvetna om att Idrott och hälsas status har 

ändrats i takt med samhällets utveckling. Detta innebär att ämnet har haft olika status under 

olika perioder. Då ämnet var som starkast fick det hela 6 timmar i veckan. Sedan dess har 

timantalet enbart reducerats och idag har grundskolan endast 1,5 timmar Idrott och hälsa per 

vecka. Som vi har klargjort i vår text så har de teoretiska kunskaperna värderats högre än de 

praktiska kunskaperna. Detta har missgynnat det praktiska ämnet Idrott och hälsa som inte har 

ansetts vara ett kunskapsämne. Men genom de fyra kunskapsformerna som presenterades i 

Lpo 94 urskiljer Ekberg och Erberth (2000) en förändring i synen på kunskap eftersom de 

praktiska kunskaperna här får en mer bildande karaktär än tidigare.  

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att ämnets status idag inte är speciellt hög, men i jämförelse 

med i början av 1990- talet då ämnet starkt ifrågasattes kan vi urskilja en viss förstärkning. 

Exempelvis visar regeringens åtgärder att fysisk aktivitet är efterfrågad eftersom barn och 

ungdomar blir allt mer stillasittande. För att stärka ämnet ytterliggare menar Annerstedt m.fl. 

(2001) att ämnet måste legitimeras utifrån sitt bildningsvärde och inget annat. Han menar 

vidare att ämnet måste bli mer reflekterande och att lärarna måste bli mer drivande vad gäller 

utveckling, annars kommer ämnet Idrott och hälsa att marginaliseras. Utifrån detta frågar vi 

oss hur lärarutbildare i Idrott och hälsa ser på ämnets status och vad de tror måste göras för att 

höja ämnets status. 
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3. Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte var att genom en enkätstudie belysa och problematisera synen på skolämnet Idrott 

och hälsa hos lärarutbildare i Idrott och hälsa, i relation till ämnets status idag och i framtiden. 

Våra frågeställningar var därmed:  

 

• Hur resonerar lärarutbildare om ämnet Idrott och hälsas status? 

 

• Hur anser lärarutbildare att ämnet Idrott och hälsa kan förstärkas i framtiden? 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt i undersökningen. 

Metodavsnittet är uppdelat i mindre avsnitt. Inledningsvis beskriver vi vår insamlingsmetod, 

därefter presenterar vi urval och genomförande och nästföljande avsnitt behandlar 

enkätfrågornas utformning. Slutligen presenteras hur vi har bearbetat enkäten.  

 

4.1 Insamlingsmetod 

Vi bestämde oss för att arbeta med en kvantitativ metod och därmed arbeta med enkät. 

Då vi skulle välja metod stod valet mellan intervju och enkät d v s. mellan en kvalitativ och en 

kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden kännetecknas av att man försöker utforska en viss 

situation, individer, grupper eller organisationer på ett djupt plan och fokuserar därför på 

sammanhang, struktur och förståelse. Den kvantitativa metoden kännetecknas däremot av att 

man fokuserar på bredden och den innehåller därför många undersökningsenheter. I den 

metoden försöker man få fram det som är gemensamt, genomsnittligt och representativt för 

den enhet man har undersökt. Ett annat kännetecken är dess systematiska och fasta struktur 

(Holme & Solvang 1997). 

 

Den kvantitativa metoden har både fördelar och nackdelar enligt oss. Fördelarna med metoden 

är att man får information från fler människor samt att alla får samma undersökningsfrågor 

(Holme & Solvang 1997). För oss är detta passande då vill kartlägga den gemensamma synen 

på ämnet Idrott och hälsa bland lärarutbildare i Stockholm och Örebro. Dessutom tror vi att en 

enkät är en fördel för vår del eftersom vi vill behandla ett brett innehåll med många olika 

infallsvinklar. Vid en intervju tror vi att detta skulle bli rörigt och en röd tråd skulle saknas.  

 

Trost (2001) framhäver att valet av metod ska ske efter det att syftet med studien konstruerats. 

Detta är något som även Holme och Solvang anser och de påpekar att om valet av metod sker 

innan syftet är klart kan detta bidra till att metoden begränsar friheten gällande fråge-

ställningarna. Följande citat påvisar också denna problematik: ” Innan jag vet vad jag ska 

undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det”  (Fog 1979 i Holme & Solvang 1997 s.75). 

För vår del var vi tvungna att välja metod innan vi hade kommit fram till något syfte vilket 

ledde till en viss problematik i inledningsskeendet. Då vi utformade vårt syfte ansåg vi inte att 

det passade den metod vi hade valt, men under utformandet av enkäten ändrade vi successivt 

åsikt. 
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Holme och Solvang (1997) menar att man måste ha en kritisk inställning till de redskap man 

använder vid vetenskaplig metod. Några nackdelar som vi ser med enkäter är att man inte kan 

förtydliga frågorna och inte heller få uttömmande svar. I en intervjuundersökning kan 

frågorna förklaras om personen inte förstår och följdfrågor kan ställas vid behov. För att 

enkäten inte skulle bli för ytlig och ledande använde vi oss av ett antal frågor med öppna svar 

och därmed kan vi säga att vi har en del kvalitativa inslag. Enligt Trost (2001) ska man 

undvika öppna frågor och följdfrågor eftersom han anser att de är svåra att sammanställa. 

Vidare påpekar Trost att det finns en risk att respondenterna väljer att inte svara på öppna 

frågor eftersom de känner en osäkerhet i sina åsikter. Risken för detta anser vi inte vara lika 

stor i vårt fall eftersom vi valt en målgrupp som är väl insatt och kunnig på området.   

 

4.2 Urval och genomförande 

Från början var tanken att undersöka synen på Idrott och hälsa bland grundskolelärare i Idrott 

och hälsa. Efter reflektion kom vi fram till att det vore mer intressant att belysa synen på 

Idrott och hälsa bland dem som utbildar lärare i Idrott och hälsa, eftersom de påverkar och 

indirekt formar framtidens lärare i Idrott och hälsa. Vi har gjort ett urval bland lärarutbildare 

och endast inriktat oss på dem som arbetar vid Idrottshögskolan i Stockholm samt på 

institutionen för Idrott och hälsa i Örebro. Anledningen till att vi har valt just dessa två 

utbildningar är att de har en gedigen tradition och länge varit ledande i att utbilda lärare i 

Idrott och hälsa.  

 

Vi kontaktade en person vid respektive utbildning som hjälpte oss med en passande tid då vi 

kunde komma och lämna ut enkäterna. I Stockholm lät vi målgruppen få den aktuella dagen 

på sig att besvara frågorna, medan de i Örebro fick några dagar på sig. Motivet till att de fick 

minst en dag för att besvara enkäten var att vi ville sätta en viss press på målgruppen 

samtidigt som vi ansåg det viktigt att de fick tillräckligt med tid, eftersom vår enkät kräver en 

del eftertanke.  

 

Vår ambition var att sammanlagt ca 30 personer skulle besvara vår undersökning, där en jämn 

fördelning mellan de två lärarutbildningarna eftersträvades. Vi delade ut några extra enkäter, 

då vi förmodade ett visst bortfall.  
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4.3 Enkätens utformning  

Holme och Solvang (1997) påpekar att det är viktigt hur ett frågeformulär ser ut och hur det 

struktureras eftersom man vid enkät är beroende av att målgruppen är villig att besvara 

frågorna. Aspekter som man bör ta hänsyn till vid utformandet av enkäter är enligt Holme och 

Solvang att enkäten inte blir för omfattande, att den har ett lättbegripligt språk och att 

strukturen är tydlig. Ytterligare aspekter man bör tänka på vid utformandet av enkäter är att de 

ska vara luftiga och undvika två frågor i en, känsliga frågor och negationer (Karnung 2005).  

 

De ovan nämnda synpunkterna på hur man utarbetar en enkät har vi beaktat då vi har utformat 

vår enkät (se bilaga). Utifrån vårt tidigare resonemang konstruerade vi frågor som vi sedan 

delade in i följande områden: bakgrundsfrågor, förändringar i läroplanen, teori- praktik, 

legitimeringar och framtiden. Anledningen till den ordningsföljd vi har på våra 

frågor/områden är att den enligt vår uppfattning bidrog till att enkäten fick en röd tråd. Enligt 

Trost (2001) har ordningsföljden på frågorna stor betydelse och det är även viktigt att frågor 

inom samma område kommer efter varandra. 

 

När vi i nedanstående text diskuterar enkätens frågor och svar har vi tagit hänsyn till enkätens 

pålitlighet och giltighet d v s. reliabilitet och validitet. För att få hög reliabilitet ska man enligt 

Thurén tänka på att frågorna är relevanta i förhållande till syftet, att urvalet är passande och 

att man är noggrann vid bearbetningen och analysen. När det gäller validiteten handlar det om 

att undersöka det man avser att undersöka (Thurén 1991). Som förstasida i vår enkät har vi 

precis som Trost (2001) rekommenderar, valt att ha missivbrevet, dvs. ett följebrev. Där 

presenterar vi oss själva och syftet med undersökningen.  

 

4.3.1 Bakgrundsfrågor, fråga 1 – 4  

Vi inleder vår enkät med ett antal bakgrundsfrågor. Denna kategori av frågor berör faktiska 

förhållanden och behandlar inte åsikter och attityder (Trost 2001). Våra bakgrundsfrågor 

handlar om utbildningsort, arbetsuppgift och om hur länge respondenterna har arbetat. 

Dessutom frågar vi hur respondenternas idrottsliga bakgrund ser ut. Anledningen till att vi har 

med dessa frågor är att vi vill se om de har någon betydelse för hur målgruppen svarar. 
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4.3.2 Förändringar i läroplanen, fråga 5 – 9 

Efter bakgrundsfrågorna kommer ett delområde som handlar om läroplanens påverkan på 

ämnet Idrott och hälsa. Frågorna behandlar olika förändringar, framförallt de som har skett i 

läroplanen och hur dessa har påverkat ämnets status. I förhållande till vårt syfte, anser vi att 

dessa frågor är högst relevanta. Svarsalternativen inom detta delområde kännetecknas av en 

fast struktur där respondenten ska kryssa i ett alternativ av tre eller fyra möjliga. I två av 

frågorna har vi emellertid gett respondenten möjlighet att uttrycka sin egen åsikt om hon/han 

inte instämmer i våra svarsalternativ. Det sker genom att ha ett alternativ som är: annat, 

nämligen. I en av frågorna har vi en öppen följdfråga om svaret är ja eftersom vi anser att 

tillförlitligheten ökar om respondenten motiverar sitt svar. Dessutom är vi intresserade av på 

vilket sätt den aktuella förändringen har visat sig (se bilaga, fråga 8b).  

 

4.3.3 Teoretiska och praktiska aspekter, fråga 10 

I detta delområde problematiserar vi förhållandet mellan teoretiska och praktiska aspekter. De 

teoretiska kunskaperna har i det västerländska samhället traditionellt sett värderats högre och 

vi vill se om denna syn fortfarande dominerar. I detta delområde som endast består av en 

fråga, har vi valt att utforma ett antal påståenden där respondenten får ange i vilken grad 

hon/han instämmer. Argumentet för denna struktur är att vi får mycket information ur en 

fråga. De svarsalternativ vi har valt är tagna från Trost (2001) och är: instämmer helt, 

instämmer delvis, vet ej, instämmer inte, instämmer inte alls.  

 

4.3.4 Legitimeringar, fråga 11 

I denna del vill vi få fram hur respondenten anser att man kan legitimera ämnet Idrott och 

hälsa. Utifrån vårt tidigare resonemang kan vi utläsa att det idag råder en osäkerhet om hur 

man legitimerar ämnet, vilket påverkar ämnets status negativt. Därför anser vi att det är 

intressant att se hur lärarutbildare legitimerar ämnet och om det finns samstämmighet i denna 

fråga. Vi har valt ett antal förslag på legitimeringar där respondenten ska rangordna 

alternativen. Efter den frågan ger vi respondenten möjlighet till att ge ytterligare förslag på 

legitimeringar.  

 

4.3.5 Framtiden, fråga 12 – 14 

I vårt sista delområde ställer vi frågor angående hur ämnet Idrott och hälsa kan förstärka sin 

status i framtiden. Detta tycker vi som blivande lärare i Idrott och hälsa är mycket intressant 

och frågorna är relevanta i förhållande till syftet och frågeställningarna. I den inledande 
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frågan ger vi ett antal förslag på hur ämnet kan förstärkas. Respondenten får här svara hur 

viktigt hon/han tycker att förslaget är på en fyrgradig skala. Denna fråga innehåller även en 

följdfråga där vi vill veta vilka tre alternativ de anser viktigast. Den näst sista frågan i enkäten 

är vad lärarutbildare kan göra för att förstärka statusen. Detta är en öppen fråga eftersom vi 

vill veta deras egna förslag utan att styra dem. Avslutningsvis har vi, precis som Trost (2001) 

föreslår, en öppen fråga där respondenten får ge ytterligare synpunkter beträffande ämnets 

status.  

 

4.4 Bor tfallsanalys och bearbetning  

Enligt Trost (2001) och Holme & Solvang (1997) bör man göra en bortfallsanalys, dvs. göra 

en jämförelse av sitt material med populationen eller det ursprungliga urvalet. Detta bör göras 

innan bearbetningen av materialet påbörjas men är inte nödvändigt om man har fått en hög 

svarsfrekvens. I vår enkätstudie fick vi ett stort bortfall. I Stockholm lämnade vi ut 22 enkäter 

men fick bara in 11 stycken. Även i Örebro delade vi ut 22 enkäter och fick efter en 

påminnelse in endast 10 stycken. Det stora bortfallet kan ha många orsaker. Dels tror vi att 

vissa personer inte kände att enkäten riktade sig till dem även om de arbetade på 

Idrottshögskolan/ Institutionen för Idrott och hälsa, exempelvis fysiologer. Ytterliggare en 

orsak kan vara att vi inte hade möjlighet att presentera oss själva och vår enkät. Detta bidrog 

till att respondenterna inte fick någon personlig kontakt och därmed tror vi att de inte kände 

samma ansvar och sympati för oss. I Stockholm lämnade vi ut enkäterna vid ett tillfälle då 

många lärarutbildare var samlade, men det rådde speciella omständigheter vilket bidrog till att 

vi inte presenterade oss utan lät en av lärarutbildarna dela ut enkäterna. Som vi tidigare har 

nämnt tror vi att bortfallet hade minskat om vi hade presenterat oss men det tillfälle som gavs 

var det enda möjliga eftersom lärarutbildarna inte skulle ha nästa gemensamma möte förrän i 

maj. Även i Örebro var det långt till nästa möte vilket gjorde att vi lade enkäterna i lärarnas 

fack. En nackdel med detta tillvägagångssätt är att många lärarutbildare stundtals arbetar på 

annan plats och därmed inte tittar i facken ofta. 

 

 När det gäller vårt redovisningssätt har vi valt att visa resultatet på olika sätt, dels beroende 

av vad som passar bäst till den information vi erhållit, dels för att resultatet inte ska upplevas 

som enformigt. De redovisningssätt vi använder oss av är tabeller, stapeldiagram och löpande 

text. Resultatet sammanställs i Winstat och Excel.  

 
 



 

 

26 

5. Redovisning av resultat 

I detta avsnitt behandlar vi det resultat som vi fått fram av våra 21 enkätsvar. Vi lyfter enbart 

de svar som vi anser är relevanta i förhållande till våra frågeställningar. På vissa frågor finns 

ett internt bortfall vilket förklarar att vissa diagram inte har antalet 21.  

 

Av de svarande är 10 från Örebro och 11 från Stockholm. När det gäller hur länge de har 

arbetat på Idrottshögskolan/Institutionen för Idrott och hälsa varierar det mellan 2 – 35 år, 

medelarbetslängden är 11 år. I stort sett alla respondenter hade undervisning som sin 

huvudsakliga arbetsuppgift och hade en tävlingsinriktad tävlingsbakgrund. Eftersom våra 

bakgrundsfrågor inte visade några skillnader då vi prövade dem har vi valt att inte jämföra 

dem i diagram.  

 

I resultatet utgår vi från tre områden, dessa är baserade på enkätsvaren. Områdena är inte 

desamma som i enkäten, men skiljer sig inte nämnvärt. Eftersom enkäten innehåller fasta 

svarsalternativ och påståenden begränsas innehållet inom vissa ramar och därmed var det 

svårt att finna helt nya områden. Våra områden är: lärarutbildares syn på legitimeringar 

gällande Idrott och hälsa, lärarutbildares syn på Idrott och hälsas status idag och 

lärarutbildares syn på Idrott och hälsas status i ett framtidsperspektiv. 

 

5.1 Lärarutbildares syn på legitimer ingar  gällande Idrott och hälsa  

I enkäten bad vi lärarutbildarna att rangordna sex olika förslag på hur ämnet kan legitimeras 

där de angav det mest betydelsefulla som nummer ett och det minst betydelsefulla som 

nummer sex. Det betyder alltså att den legitimering som får minst poäng är betydelsefullast. 

Efter att ha summerat alla svaren kom vi fram till följande rangordning. 

 

1. Att skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet 39 poäng 

2. Ämnets specifika kunskaper 45 poäng. 

3. Hälsa 53 poäng. 

4. Att det är roligt 78 poäng. 

5. Att motverka övervikt 99 poäng. 

6. Att eleverna får ett avbrott från den övriga stillasittande 

skoldagen 

100 poäng. 
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Utifrån denna tabell kan utläsas att skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet är det förslag 

som fick minst poäng och är därmed den mest betydelsefulla legitimeringen enligt de aktuella 

lärarutbildarna. Det bör dock påpekas att det var ämnets specifika kunskaper som fick flest 

ettor men den fick även flera höga siffror vilket bidrog till en sämre placering. Det kan också 

utläsas i tabellen att de tre högst rangordnade förslagen har betydligt lägre totalpoäng än de 

övriga tre.  

 

Lärarutbildarna fick ge övriga förslag på hur man kan legitimera ämnet och endast en tydlig 

kategori kan utläsas, vilken är att ämnet ska bli ett bildningsämne. Termerna som används av 

lärarutbildarna är ”att bli fysiskt bildad”  och ”…en tydlig inriktning på lärandet” .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
                          
                           Figur 1. Anledningen till minskat timantal inom Idrott och hälsa sedan 1928 
 
 
Av figur 1 går det att utläsa att de flesta av lärarutbildarna anser att anledningen till det 

minskade timantalet är att ämnets legitimeringar har blivit otydligare samt att nya ämnen har 

tillkommit och tagit tid från Idrott och hälsa. Det är endast en person som anser att orsaken är 

att ämnet har minskat sin status. När det gäller svarsalternativet annan gavs bl.a. följande 

förslag: 

 

”missriktade forskningsinriktningar för ämnet”   

”det är en utbildningspolitisk fråga där olika saker fokuseras under olika tider, inte 

nödvändigtvis i termer av status”  
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                                 Figur 2. Anledningen till Idrott och hälsas många namnbyten.  
           
                        
I figur 2 kan man se att lärarutbildarna är relativt eniga, 17 av 21 anser att anledningen till de 

många namnbytena i Idrott och hälsa beror på att namnet påverkas av hur samhället under 

olika perioder har legitimerat ämnet.  

 

5.2 Lärarutbildares syn på Idrott och hälsas status idag 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                   
                            Figur 3. Hur Idrott och hälsas status har förändrats sedan införandet av Lpo 94 
 
 
Figur 3 visar att över hälften av lärarutbildarna anser att ämnet Idrott och hälsas status är 

oförändrad sedan införandet av Lpo 94. Det som också kan utläsas är att fler personer anser 

att ämnet har förstärkts än personer som anser att det har försvagats. 
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                        Figur 4. Om Idrott och hälsas status har påverkats av de fyra kunskapsformerna 
 
I figur 4 kan utläsas att 9 av 21 lärarutbildare anser att de fyra kunskapsformerna fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet som presenterades i Lpo 94 inte har påverkat Idrott och 

hälsas status. Figuren visar även att det är lika många som anser att ämnet har påverkats av 

kunskapsformerna som anser sig ovetande. Till denna fråga fanns en öppen följdfråga  

(om personen svarat ja) där respondenten fick redogöra för hur ämnet hade påverkats av 

kunskapsformerna. Samtliga som svarade ansåg att påverkan var positiv för ämnet Idrott och 

hälsa. Här fick vi exempelvis följande svar på hur kunskapsformerna har påverkat ämnet: 

 

” färdighet kan sägas stärka görandet i ämnet”  

” färdighet är också en form av kunskap idag”  

”genom att se att ämnet Idrott och hälsa består av mer än färdighetsdelen”  

”blivit tydligare vad man ska genomföra i ämnet”  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figur 5. Om tillägget angående daglig fysisk aktivitet har påverkat Idrott och hälsas status 

 

Figur 5 visar att nästan hälften av lärarutbildarna tycker att ämnet är oförändrat sedan år 2003, 

då tillägget i läroplanen av daglig fysisk aktivitet infördes. Det som också kan observeras är 

att fler personer anser att ämnet har försvagats i förhållande till antalet som anser att det har 

förstärkts.  
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                                  Figur 6. Samband mellan svaren på kunskapsformernas (figur 4)                                                                                                                                                                 
                                               och daglig fysisk aktivitets (figur 5) påverkan på ämnet 
 
 
Det samband vi kan se mellan svaren på figur 4 och 5 är att de som inte tycker att 

kunskapsformerna har påverkat ämnets status (svarat nej) anser inte heller att ämnet har 

förstärkts genom daglig fysisk aktivitet. De har antingen svarat att ämnet har försvagats eller 

är oförändrat. Av diagrammet kan även utläsas att de som anser att kunskapsformerna har 

påverkat ämnets status (svarat ja) är de som främst tycker att ämnet har förstärkts genom 

daglig fysisk aktivitet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                          Figur 7. Om praktiska ämnen värderas lägre än teoretiska ämnen i skolan 
 
 

I figur 7 kan utläsas att lärarutbildarna anser att praktiska ämnen värderas lägre än teoretiska 

ämnen i skolan då alla utom en har svarat att de instämmer helt eller delvis. 
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                          Figur 8. Om lärare i Idrott och hälsa har lägre status än lärare i teoretiska ämnen 
 
 
 

Majoriteten av lärarutbildarna instämmer delvis i att lärare i Idrott och hälsa har lägre status 

än lärare i teoretiska ämnen. I övrigt är de ganska oense i sina åsikter men det bör påpekas att 

6 personer i olika grad inte instämmer.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                         Figur 9. Om ämnet i skolan skulle stärkas genom mer teoretiska inslag 
 
 
 
I figur 9 anser flertalet av lärarutbildarna att ämnet Idrott och hälsa inte skulle stärkas genom 

mer teori.  
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5.3 Lärarutbildares syn på Idrott och hälsas status i ett framtidsperspektiv  

I enkäten gav vi lärarutbildarna ett antal förslag på hur ämnet Idrott och hälsas status kan 

förstärkas i skolan, där de fick ange de tre viktigaste förslagen: 

 

1. tydligare kunskaper i ämnet (13 röster) 

2. tydligare legitimeringar som är baserade på vetenskaplig grund (9 röster)  

3. mer fokus på hälsa (6 röster) 

   mer didaktisk reflektion (6 röster) 

   tydligare självständighetsmarkering gentemot föreningsidrotten (6 röster) 

 

Förutom att uppge de tre viktigaste förslagen fick lärarutbildarna även ange hur viktigt varje 

förslag var. De fem ovanstående förslagen ansågs givetvis mycket viktiga, ytterliggare ett 

förslag som många ansågs viktigt var mer undervisningstid. De förslag som ansågs mindre 

viktiga var: mer fokus på sociala kompetenser, mer aktivitet under lektionstimmarna och mer 

teori i undervisningen. Men det förslag som klart ansågs minst viktigt var mer samarbete med 

föreningsidrotten. Detta åskådliggörs i nedanstående diagram. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                 Figur 10. Mer samarbete med föreningsidrotten 
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Vi gav även respondenterna i en öppen fråga möjlighet att ge ytterligare förslag på hur ämnet 

kan förstärka sin status. En kategori som vi har urskilt är: 

Tydliggöra innehåll, direktiv och mål i ämnet. 

 
Ytterligare svar är: 

”Lärare på fältet måste sluta undervisa enligt Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80”   

”Att se till så att skolan gör det dom ska”  

”Kompetensutbildning av lärare för de yngre barnen som i dagsläget inte har idrottslärare”  

”Visa hur aktivitet ger hälsa”  

”…en integrering med andra ämnen så att mera av meningsfull utevistelse kan åstadkommas” 

”Högre instanser som riksdag och riksidrottsförbund bör få bättre kunskaper om ämnet”  

 
I frågan vad lärarutbildarna kan göra för att höja ämnets status har vi urskilt olika kategorier. 

Den tydligaste kategorin är: 

Bedriva forskning som är relevant för ämnet 

  

Andra kategorier är: 

Ge en bra grund för blivande lärare i Idrott och hälsa 

Delta i debatten  

Föra en dialog om ämnes innehåll, roll och mål 

 
Avslutningsvis fick respondenterna ge ytterligare synpunkter beträffande ämnets status. Här 

fick vi följande synpunkter: 

”Är namnet Idrott och hälsa väl valt? Fysisk fostran är kanske ändå bättre”  

”Att lärare hela tiden gör en omvärldsanalys och ser att det eleven tar åt sig (lär sig) helst ska 

gälla i minst 40 år. Att vi alla jobbar för mer långsiktliga mål och inte blir ett 

sysselsättningsämne med bara aktivitet”  

”Jag tror vi kommer se en ökning i status när allt fler inser vikten av en god hälsa!”  
 
 

 

 

 

 



 

 

34 

5.4 Sammanfattning av resultat 

De resultat vi har fått fram genom vår enkätstudie är att lärarutbildarna i Idrott och hälsa anser 

att de två viktigaste legitimeringarna för ämnet är att skapa livslångt intresse för fysisk 

aktivitet och ämnets specifika kunskaper. Dessutom anser merparten av respondenterna att 

ämnets status är oförändrad sedan införandet av Lpo 94 och många tycker också att statusen 

är oförändrad efter tillägget i läroplanen om daglig fysisk aktivitet. Då det gäller de fyra 

kunskapsformernas påverkan gällande status anser nio respondenter att de inte har påverkat 

medan sex anser att de har påverkat. Respondenterna är enade i påståendet om att praktiska 

ämnen värderas lägre än teoretiska ämnen i skolan, då alla utan en instämmer i detta. Trots 

detta så anser de flesta att ämnet inte skulle stärkas genom mer teoretiska inslag. När det 

gäller lärarutbildarnas syn på Idrott och hälsas status i ett framtidsperspektiv anser de att 

tydligare kunskaper i ämnet och tydligare legitimeringar som är baserade på vetenskaplig 

grund är de två viktigaste förslagen på hur ämnet kan förstärkas.  

 

Utifrån detta kommer vi nu i vår diskussion att analysera resultatet samt knyta an det till vår 

teoretiska bakgrund.  
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6. Diskussion 

Vårt syfte var att genom enkäter belysa och problematisera synen på skolämnet Idrott och 

hälsa i relation till ämnets status idag och i framtiden. Vi anser att vi har uppnått vårt syfte och 

för att tydliggöra det har vi valt att i vår diskussion utgå från våra frågeställningar. I detta 

avsnitt kommer vi även att diskutera vårt val av undersökningsmetod. 

 

6.1 Hur  resonerar  lärarutbildare om ämnet Idrott och hälsas status? 

Intressant att se i vår undersökning är att den största delen av lärarutbildarna anser att ämnet 

Idrott och hälsas status är oförändrad sedan införandet av Lpo 94. Detta stämmer inte överens 

med de tendenser vi har kunnat urskilja i avsnitt 2, där ämnet till viss mån hade förstärkt sin 

status de senaste åren. De positiva tendenser som där går att utläsa är bl.a. samhällsdebatten 

angående folkhälsan, problematiseringen av kunskapsbegreppet samt regeringens åtgärder 

angående daglig fysisk aktivitet. Men även i frågorna rörande kunskapsbegreppet och daglig 

fysisk aktivitet menade de flesta lärarutbildarna att det inte hade skett någon förändring. 

Därmed tydliggörs lärarutbildarnas åsikt om att ämnets status är oförändrad sedan införandet 

av Lpo 94.  

 

Ekberg och Erberth (2000) menar däremot att det har skett en förändring i och med 

kunskapsformernas införande i läroplanen, då de anser att de praktiska kunskaperna idag har 

en mer bildande karaktär än tidigare. Vi tror dock att kunskapsformerna inte har fått någon 

genomslagskraft i skolorna eftersom det tar tid att förändra synen på kunskap, då 

kunskapssynen verkar vara väl rotad i vårt västerländska samhälle. Detta är något som vi 

behandlat i avsnitt 2, där det påpekas att dagens syn på kunskap har sina rötter långt tillbaka i 

historien.  

 

När det gäller daglig fysisk aktivitet är det endast två år sedan införandet och vi tror att det 

därmed kan vara svårt att redan nu se en påverkan på ämnets status. Värt att notera är att fler 

lärarutbildare anser att ämnets status har försvagats än förstärkts, detta var ett resultat som vi 

inte förväntade oss. Som framtida lärare i Idrott och hälsa är vi positivt inställda till daglig 

fysisk aktivitet eftersom det är det vi står för. Vi har samtidigt en förståelse för att ämnets 

status kan försvagas då ansvaret för fysisk aktivitet fördelas på hela skolans personal. Liksom 

Högberg (2004) anser vi att lärarna i Idrott och hälsa själva måste ta kommandot för att en 

negativ utveckling angående ämnets status inte ska äga rum.  
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Historiskt sett har lärarna i Idrott och hälsa haft lägre lön och fler arbetstimmar vilket i sin tur 

har gett en negativ bild av yrkesstatusen (Annerstedt m.fl. 2001). Utifrån vårt resultat kan vi 

se att majoriteten av lärarutbildarna instämmer delvis i att lärare i Idrott och hälsa har lägre 

status än lärare i teoretiska ämnen. Detta tror vi har sin grund i det vi tidigare behandlat, 

nämligen att de teoretiska kunskaperna värderas högre än de praktiska kunskaperna i vårt 

västerländska samhälle. Denna kunskapshierarki berörs också tydligt av lärarutbildarna (se 

figur 7) som anser att praktiska ämnen värderas lägre än teoretiska. Anmärkningsvärt är, att 

trots lärarutbildarna anser att teoretiska ämnen värderas högre menar många att Idrott och 

hälsa inte skulle stärkas genom mer teori. Detta resultat tycker vi är positivt, då vi menar att 

det istället ska vara det unika i ämnet som ska stärka dess status. Dessutom står det i 

läroplanen att kärnan i ämnet Idrott och hälsa ska bestå av fysisk aktivitet.  

 

När det gäller timantalet för Idrott och hälsa har det konstant minskat sedan 1928. De flesta av 

lärarutbildarna anser att anledningen till det minskade timantalet är att nya ämnen har 

tillkommit och tagit tid från Idrott och hälsa samt att ämnets legitimeringar har blivit 

otydligare (se figur 1). Att legitimeringarna idag är oklara är något som vi berör i vår 

inledning, där vi efterfrågar självklara gemensamma legitimeringar, vilket vi tror är en 

förutsättning för att Idrott och hälsa ska stärka sin status. Det var därför anmärkningsvärt att 

se att lärarutbildarna var eniga i frågan om legitimeringar, men vi frågar oss varför denna 

enighet inte har nått fram till oss lärarstudenter. Annerstedt m.fl. (2001) menar att det finns en 

övergripande legitimering för ämnet, nämligen att skapa ett livslångt intresse för fysisk 

aktivitet. Detta ser lärarutbildarna som den viktigaste legitimeringen då de i vår undersökning 

fick rangordna ett antal legitimeringar. Annerstedt anser att även ämnets specifika kunskaper 

är en giltig legitimering eftersom lärandet fokuseras. Också detta överensstämde med 

lärarutbildarnas syn då denna legitimering kom på andra plats i vår undersökning. I vårt 

resultat ser vi dock en viss motsättning. Många anser att legitimeringarna har blivit otydligare, 

samtidigt som lärarutbildarna är relativt enade när det gäller vilka legitimeringar som är 

viktigast.  

 

Legitimeringarna har stor betydelse även när det gäller orsaken till de många namnbytena i 

Idrott och hälsa. De allra flesta lärarutbildare menar nämligen att namnet påverkas av hur 

samhället under olika perioder har legitimerat ämnet (se figur 2). Detta överensstämmer med 

det historiska resonemang som vi tidigare presenterat, där exempelvis olika idrotter fick ett 
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stort genombrott både i samhället och i skolorna i och med OS i Stockholm 1912. Detta 

tillsammans med den ökade fritiden, i och med urbaniseringen, bidrog indirekt till att 

skolämnet Gymnastik bytte namn till Gymnastik med lek och idrott (Ekberg & Erberth 2000).  

 

6.2 Hur  anser  lärarutbildare att ämnet I drott och hälsa kan förstärkas i 

framtiden? 

I vår enkät gav vi lärarutbildarna ett antal förslag på hur ämnet Idrott och hälsas status kan 

förstärkas i skolan, där de fick ange hur viktiga de tyckte förslagen var. Tydligare kunskaper i 

ämnet var det förslag som ansågs viktigast och det stämmer bra överens med det vi tidigare 

har belyst, nämligen det Högberg (2004) menar, att lärarna måste reflektera över hur de ska 

organisera själva lärandet under timmarna i Idrott och hälsa. De måste även se ämnet som ett 

kunskapsämne och därmed ägna sig åt kunskapen om, genom och i fysisk aktivitet. Att 

fokusera och tydliggöra kunskaperna i ämnet tror vi är mycket viktigt då det enligt Annerstedt 

m.fl. (2001) finns en uppfattning bland allmänheten att ämnet är ett lekämne som inte sysslar 

med någon inlärning. Men vi ser även ett problem när det gäller att tydliggöra kunskaperna 

eftersom vi anser att det är svårt att definiera kunskap, speciellt i ett ämne där ”praktiska”  

kunskaper dominerar. Vi menar inte att ämnet Idrott och hälsa inte innehåller kunskaper men i 

många fall är de i form av färdighet eller förtrogenhet. Därför vill vi återigen poängtera vikten 

av att man reflekterar över kunskapsbegreppet för att få en vidare syn.   

 

Det förslag som kom på andra plats i vår undersökning var tydligare legitimeringar som är 

baserade på vetenskaplig grund. Att legitimeringarna ska vara baserade på vetenskaplig 

grund tror vi kan vara svårt eftersom vetenskapsgrunden inom ämnet enligt Annerstedt m.fl. 

(2001) är bristfällig. Men det var just inom detta område, nämligen att bedriva forskning som 

är relevant för ämnet som lärarutbildare ansåg sig kunna påverka ämnets status.  

 

Lärarutbildarna fick även ge egna förslag på hur Idrott och hälsa kan förstärka sin status i 

skolan. Många ansåg att tydliggörande av innehåll, direktiv och mål var viktiga aspekter för 

ämnet. Ytterligare förslag på hur ämnet kan förstärka sin status var att: ”Lärare på fältet måste 

sluta undervisa enligt Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80” . Om lärarna på fältet undervisar enligt 

gamla styrdokument anser vi givetvis det är fel eftersom lärare måste följa dagens direktiv. 

Som vi tidigare har behandlat är läroplanens mål mycket övergripande och ger ett stort 

tolkningsutrymme, i detta tror vi att det föreligger en risk att man som lärare väljer att 
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undervisa som man alltid har gjort. Ett annat förslag på förstärkning av statusen var 

”kompetensutbildning av lärare för de yngre barnen som i dagsläget inte har idrottslärare” . Att 

det ska finnas utbildade lärare i Idrott och hälsa även bland de yngre barnen tycker vi är 

självklart, eftersom det är då den motoriska grunden läggs. Ett yrke kan enligt Colnerud och 

Granström (1993) inte anses professionellt om outbildade ersättare accepteras. Att höja 

statusen på läraryrket ligger därmed enligt oss på skolledare som ansvarar för att de som 

anställs är behöriga.   

 

Det förslag som klart ansågs minst viktigt för att förstärka ämnets status var mer samarbete 

med föreningsidrotten. Att Idrott och hälsa inte ska kopplas samman med föreningsidrotten 

stärktes även av att lärarutbildarna ansåg att tydligare självständighetsmarkering gentemot 

föreningsidrotten var ett viktigt förslag (delad tredje plats). Även Högberg (2004) påpekar att 

ämnet Idrott och hälsa varken bör, kan eller ska konkurrera med föreningsidrotten, eftersom 

lärarna har styrdokument att utgå ifrån. För att stärka ämnets status tror vi att   

självständighetsmarkeringen gentemot föreningsidrotten är viktig eftersom det visar att Idrott 

och hälsa är ett ämne och därmed inte samma sak som exempelvis en fotbollsträning. 

Samtidigt känner vi oss kluvna i denna fråga då vi vill inspirera våra blivande elever till att 

vara fysiskt aktiva på fritiden och det kan vara i just föreningsidrotten som de uppnår det 

livslånga intresset för fysisk aktivitet. Något som vi tidigare har behandlat är att det faktiskt 

redan har skett en markering gentemot föreningsidrotten genom det senaste namnbytet, från 

Idrott till Idrott och hälsa. 

 

När det gäller det nuvarande namnet har det fått kritik i vår undersökning då en synpunkt var: 

”Är namnet Idrott och hälsa väl valt? Fysisk fostran är kanske ändå bättre” . Ekberg och 

Erberth (2000) belyser också detta och ger ett namnförslag: ” fysisk bildning”  som skulle öka 

ämnets bildningsvärde. De menar att namnet poängterar det speciella med ämnet, nämligen att 

man arbetar med kroppen, det vill säga det fysiska. Bildningen står för kunskaperna i ämnet. 

Vi håller med om att ett namnbyte kan vara aktuellt eftersom termen idrott redan är belastad 

och ett nytt namn skulle kunna bidra till en starkare markering gentemot föreningsidrotten.  
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6.3 Metoddiskussion 

Som vi ovan nämnt anser vi att vi uppnått vårt syfte med vår valda metod. Valet stod mellan 

enkät och intervju och vi tror att vi även med intervju hade kunnat uppnå vårt syfte. Fördelen 

med intervju hade varit att vi kunnat få mer detaljerade svar samt kunnat ge följdfrågor, men å 

andra sidan hade vi inte fått den bredden som vi fick med enkät. Vi trodde dock att vi kunde 

uppnå både bredd och djup med vår enkät eftersom den innehöll öppna frågor, men då många 

valde att inte svara på dem blev resultatet av de öppna svaren inte så givande. Risken med att 

ha öppna frågor var något som Trost (2001) påpekade och som vi var medvetna om, men vi 

trodde att respondenterna skulle svara eftersom målgruppen var väl insatt och kunnig på 

området. Nu i efterhand inser vi att det inte hade någon betydelse.  

 

Att utarbeta en enkät är, enligt Trost (2001), både tidskrävande och komplicerat. Detta är 

något vi instämmer i. Vår enkät har genomgått flera revideringar utifrån synpunkter från olika 

seminarieledare och studenter. Efter undersökningens genomförande kan vi trots detta 

konstatera att det finns en del svagheter med enkäten. Exempelvis hade respondenterna 

svårigheter med fråga 10 (se bilaga). I denna fråga gav vi respondenterna ett antal påståenden 

där de fick ange i vilket grad de instämde. Synpunkterna som vi fick på denna fråga rörde 

utifrån vems perspektiv de skulle svara. Respondenterna frågade sig om det var samhällets 

eller deras egen syn de skulle utgå ifrån. Vi uppmärksammade även vissa problem med fråga 

12 b (se bilaga). I denna fråga skulle lärarutbildarna nämna de tre viktigaste av förslagen som 

tidigare hade angetts. Det som här var oklart var om de skulle rangordna de tre förslagen eller 

endast ange dem. Nu i efterhand kan vi även konstatera att vi i vissa fall skulle ha utformat 

frågorna och svarsalternativen annorlunda med tanke på bearbetningen av resultatet.  

 

6.4 Avslutande reflektioner   

Vi vill poängtera att resultatet av enkätstudien innehöll vissa förvånande resultat. Exempelvis 

förväntade vi oss inte att lärarutbildarna skulle vara så eniga gällande giltiga legitimeringar 

för ämnet. Ett annat oväntat resultat var att de inte ansåg att mer teoretiska inslag skulle stärka 

ämnet. I övrigt var svaren, för oss, relativt väntade.  

 

Vi vill framhäva att vi ser positivt på ämnet Idrott och hälsas framtid eftersom vi tror att 

daglig fysisk aktivitet och problematiseringen av kunskapsbegreppet kommer att få mer 

genomslagskraft och därmed gynna ämnet. Samtidigt tror vi att hälsobegreppet i framtiden 
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kommer att få större betydelse, vilket kan förstärka Idrott och hälsas status. Men ska ämnet ha 

en ljus framtid tror vi att det är viktigt att en diskussion om ämnets status tar form i samhället, 

så att det lärarutbildarna efterfrågar i ämnet kan bli möjligt.  

 

Avslutningsvis vill vi säga att vi genom denna uppsats har lärt oss mycket om ämnet Idrott 

och hälsa. Vi känner att vi kan argumentera för ämnet på ett djupare plan och detta är något 

som vi kommer att ta med oss och få nytta av i vår framtida yrkesroll. 
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Bilaga  

 

Delområde 1: Bakgrundsfrågor  
 

1.Var arbetar Du? 

11    �� 

 �������	
    ����� 

 

 

2. Hur länge har Du arbetat på Idrottshögskolan/Institutionen för Idrott och hälsa? 

2 – 35 år . Medelarbetslängd = 11 år  

 

3. Vad är Dina arbetsuppgifter på Idrottshögskolan/Institutionen för idrott och hälsa? 

Undervisning 

 

 

 4. Hur ser Din idrottsbakgrund ut, markera det alternativ som stämmer bäst överens med Din bakgrund. 

 

Tävlingsidrott �� 

������������� � 

����	���liv  �  

Annan, nämligen � 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Delområde 2: Förändr ingar i läroplanen 

 

5. Timantalet i Idrott och hälsa har minskat konstant sedan 1928. Vad tror Du anledningen till detta är? Kryssa i 

det alternativ Du anser vara den främsta orsaken. 

 

Ämnet har successivt minskat sin status   � 
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Ämnets legitimeringar har blivit otydligare  � 

Nya ämnen har tillkommit och tagit tid från ämnet  � 

Annan, nämligen    � 

 

 

6. Under historiens gång har ämnet Idrott och hälsa bytt namn ett antal gånger. Vad tror Du är anledningen till att 

Idrott och hälsa har genomgått så många namnbyten i jämförelse med andra ämnen? Kryssa i det alternativ Du 

anser vara den främsta orsaken. 

 

Osäkerhet angående ämnets innehåll                  2     

Försök till att höja ämnets status   � 

Namnet påverkas av hur samhället under  

olika perioder har legitimerat ämnet   �� 

Annan, nämligen    � 
 

 

 

7. Hur anser Du att skolämnet Idrott och hälsas status har förändrats sedan införandet av    Lpo -94�

 ������������������                              

 ��  ���  ����������������  

               Oförändrat                  Förstärkts                Försvagats 

 

 

 

 

8a) I Lpo -94 presenterades de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Anser Du att 

dessa kunskapsformer har påverkat ämnet Idrott och hälsas status? 

 

 �  �����   � 

Ja               Nej                    Vet ej 

 

 

b) Om Ja, på vilket sätt anser Du att de fyra kunskapsformerna har påverkat ämnet? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________  

 

 

9. År 2003 tillkom ett tillägg i läroplanen angående daglig fysisk aktivitet. I och med detta lades ansvaret för 

fysisk aktivitet på hela skolans personal. Hur anser Du att detta tillägg har påverkat ämnet Idrott och hälsas 

status?  

 

   ���   � �����������������������  
 �!�"���#��������������������������!���"����������������������  �!��$#%#�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delområde 3: Teoretiska och praktiska aspekter  

 

10. Här följer några påståenden om teoriska och praktiska aspekter. I vilken grad stämmer detta med Dina egna 

erfarenheter? 

 

                       Instämmer         Instämmer           Vet ej            Instämmer           Instämmer  

                                         helt                 delvis                                  inte                   inte alls      

 

Att praktiska ämnen              
värderas lägre än  
teoretiska ämnen  

i skolan � �� � � �               
  
 

Att praktik värderas 
lägre än teori på          
lärarutbildningen  

i Idrott och hälsa                   � � � � &                
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Att Idrottshögskolan/Institutionen  
för Idrott och hälsa 
har lägre status än övriga  

lärosäten/institutioner           �  � � �              4                  
                                              

 

Att lärare i Idrott och  
hälsa har lägre status 

än lärare i teoretiska ämnen  �  �� � &                 � 
 

 

Att ämnet i skolan  
skulle stärkas genom  

mer teoretiska  inslag  �         � � �� �               
  
                                     

        

 

 

 

Delområde 4: Legitimer ingar  

 

11. Här följer några förslag på hur man kan legitimera ämnet Idrott och hälsa. Rangordna förslagen från 1 till 6, 

där Du anger den som enligt Dig är den mest betydelsefulla legitimeringen som nummer 1 och den minst 

betydelsefulla som nummer 6.   

 

Ämnet kan legitimeras genom:                                   poäng: 

 

Hälsa    ��  

Att det är roligt   ��   
 
Att eleverna får ett avbrott från  

den övriga stillasittande skoldagen����  ���  
 

Att skapa ett livslångt intresse för 

fysisk aktivitet   �� 
 

Att motverka övervikt   �� 

Ämnets specifika kunskaper  45 
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                       Har Du andra förslag på hur man kan legitimera ämnet Idrott och hälsa, skriv dem gärna här! 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Delområde 5: Framtiden  

 

12a) Här kommer ett antal förslag på hur ämnet Idrott och hälsas status kan förstärkas i skolan. Ange hur viktigt 

Du tycker att förslagen är. 

  

   Mycket Viktigt Mindre  Inte alls 
viktigt  viktigt viktigt

    
   

Mer fokus på hälsa       �           14           �         0              
  

Mer didaktisk reflektion   8           10           3             0                
 

Mer teori i undervisningen                          �                 8  ��   �������� � 

��   
Tydligare legitimeringar som                     

är baserade på vetenskaplig grund              8 12  1 0 
 

Mer samarbete med föreningsidrotten       0 � �� � 
 

Mer aktivitet under lektionstimmarna    � �� � � 
 
Tydligare självständighetsmarkering           

gentemot föreningsidrotten                         10 5 5 1 
 

Mer undervisningstid       7 10 4 0 
 

Tydligare kunskaper i ämnet     �� � � � 
 

Mer fokus på sociala kompetenser              1  � � � 
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Lärare i Idrott och hälsa måste bli  

mer drivande för att föra ämnet framåt     �   � � � 
 
 

 

 

 

 

b) Nämn de tre viktigaste av ovanstående förslag. 

1. Tydligare kunskaper i ämnet (13 röster) 

2. Tydligare legitimeringar som är baserade på vetenskaplig grund (9 röster) 

3. Mer fokus på hälsa (6 röster) 

3. Mer didaktisk reflektion (6 röster) 

3. Tydligare självständighetsmarkering gentemot föreningsidrotten (6 röster) 

 

Har Du några andra förslag på hur ämnet kan förstärka sin status i skolan, skriv dem gärna här! 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

13. Vad kan Ni på Idrottshögskolan/Institutionen för Idrott och hälsa göra för att höja ämnet Idrott och hälsas 

status i skolan? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________  

 

14. Har Du ytterligare synpunkter beträffande ämnets status, skriv dem gärna här! 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Med vänliga hälsningar  

Marie Gustavsson & Katrin Emanuelsson 

 
 

 

 

. 

 


