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 I 

Sammanfattning 

 

I den empiriska undersökning har fem idrottslärare intervjuats om vad det innebär att vara 

idrottslärare i dagens skola. För att genomföra undersökningen använde jag mig av kvalitativa 

intervjuer för att kunna komma mer på djupet och förstå hur lärarna tänker, dels angående 

arbetet som lärare i stort och dels arbetet som just idrottslärare. 

Alla fem lärarna är tvåämneslärare och alla jobbar i arbetslag. De har ungefär samma struktur 

på sina idrottslektioner. Däremot skiljer de sig lite när man tittar på betygsbedömningen. Fyra 

av lärarna utgår ifrån de nationella och de lokala betygskriterierna, medan en inte gör det, för 

han anser inte att det befintliga betygssystemet är objektivt. 

Svaren från intervjuerna har jag kopplat till de förändringar som skett i skolan under de 

senaste 25 åren. Detta för att se hur många av förändringarna som är genomförda i praktiken. 
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1. Inledning 

Under de senaste 25 åren har den svenska skolan genomgått flera stora förändringar. Man har 

bl.a. hunnit med att byta läroplan två gånger, 1980 (Lgr80, Läroplan för Grundskolan) och 

1994 (Lpo94, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet). När det sker stora förändringar i en så stor organisation som skolan kan det ta 

väldigt lång tid. Det kan vara svårt att få alla lärare att ta till sig förändringarna. 

 

”Om förändringar i skolan ska lyckas, måste lärarna involveras, framför allt när det rör 

sig om komplexa förändringar som griper in på många områden under en längre tid. Och 

om lärarna ska involveras på ett meningsfullt och produktivt sätt, måste det vara något 

mer än att de bara ska tillägna sig ny kunskap om innehållet i läroplanerna och nya 

undervisningstekniker” (Hargreaves 1998, s. 26). 

 

Utifrån de ovan nämnda styrdokumenten och utifrån tidigare forskning på området har jag 

tittat på de stora förändringar som skett. Med utgångspunkt från detta har jag gjort en 

intervjuundersökning om hur det är att vara idrottslärare i dagens skola. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att problematisera förändringarna i lärares uppdrag och arbete under de 

senaste 25 åren och att i relation till detta studera idrottslärares uppfattning om sin 

undervisning. 

 

1.2 Frågeställning 

Vad innebär de olika förändringarna för lärarnas uppdrag och arbete? 

Hur ser arbetet ut för en idrottslärare i dagens skola? 

Vad anser dagens idrottslärare är de viktigaste delarna i idrott & hälsa-undervisningen? 
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2. Bakgrund 

 

I 4.1 kommer jag att göra en jämförelse av läroplanerna Lgr80 och Lpo94 för att visa på de 

stora förändringarna i styrningen av skolan som skett under den här tidsperioden. 4.2 kommer 

att ta upp de förändringar i lärarrollen som framhävs i forskningslitteraturen. I 4.3 kommer jag 

att göra en mer ingående jämförelse mellan Lgr80 och Lpo94 när det gäller vad som ska ingå i 

idrottsämnet. Medan 4.4 kommer att handla om hur idrottslärarrollen ändrats utifrån de 

förändringar olika forskare uppmärksammat. 

 

2.1 En jämförelse av Lgr80 och Lpo94 

Vid en jämförelse av de två läroplanerna är det den stora skillnaden på storlek som gör störst 

intryck, Lgr80 omfattar ca 160 sidor medan Lpo94 omfattar ca 20 sidor. Lgr80 är dock ett 

mer komplett styrdokument i och med att den även innefattar kursplaner och timplaner. 

Lpo94 har kursplanerna i ett särskilt dokument och saknar helt timplaner. Den generella 

skillnaden mellan de två styrdokumenten är dock att i Lpo94 ges det bara riktlinjer för både 

mål och arbetssätt, medan Lgr80 har ett uttalat tillvägagångssätt för läraren både vad gäller 

vilka ämnen som är viktiga och vad de olika ämnena ska innehålla. Eftersom Lgr80 också 

innehåller timplaner så vet lärarna exakt hur mycket tid som ska läggas på varje ämne. Det 

blir ganska klart hur mycket skolan decentraliserades i och med Lpo94 när man jämför 

uppbyggnaden av de två styrdokumenten. När Lpo94 endast ger riktlinjer och mål att uppnå, 

så kunde Lgr80 användas som en handbok där läraren nästan kunde hämta allt han behövde 

för att klara av sitt arbete. 

 

I Lgr80 kan man se att en obligatorisk kärna ska ges i alla landets skolor och denna ska 

innehålla samma ämnen och ämnesinnehåll, alltså att man centralt bestämt vilka ämnen som 

är viktiga och vad de ska innehålla. I samma avsnitt i Lpo94 ser man att all skolundervisning 

ska vara likvärdig, men det är upp till varje skola att enskilt bestämma hur man ska nå upp 

till dessa gemensamma mål. En annan tydlig skillnad är att enligt Lgr80 så ska skolan fostra 

eleverna, medan det i Lpo94 står att det är familjernas ansvar, men att skolan ska finnas där 

som ett stöd i fostransrollen. I Lgr80 står det i stort sett uttryckt hur hela skoldagen ska se ut, 

medan det över huvudtaget inte tas upp i Lpo94. Medan Lpo94 bara har några korta riktlinjer 

på hur kontakten mellan skolan och hemmet ska se ut, så har Lgr80 klara planer på hur 

mycket, när och hur kontakten ska skötas. Enligt Lgr80 ska skolan även ha kontakt med 
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föreningar, kulturlivet och arbetslivet. När man tittar på vad de olika styrdokumenten säger 

om elever med särskilda behov så har Lgr80 ett eget avsnitt för detta, med hur man ska 

arbeta, vad man ska tänka på o.s.v. medan det i Lpo94 endast står att all undervisning ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

 

Båda dessa styrdokument har uttalade uppdrag åt skolan att ge eleverna kunskap om vad 

demokrati innebär och ge dem andra grundläggande värderingar som bygger upp vårt 

samhälle. Dock förordar Lgr80 att skolan ska vara öppen för skiljaktiga värderingar och 

åsikter, men att de aktivt ska arbeta för ett demokratiskt perspektiv och visa att de tar avstånd 

från övriga åsikter. Båda påtalar dock vikten av förståelse och medmänsklighet. 

 

2.2 Förändr ingar  i lärar rollen 

Ingrid Carlgren (2000) skriver att skolan som en samhällsinstitution skapades under 

industrisamhället och hade en viktig roll i detta samhälles modernisering. Men i dagens post-

moderna samhälle där den höjda utbildningsnivån bidragit till att underminera lärarens 

auktoritet och skolan har fått konkurrens av andra kunskapsförmedlare, då främst TV och 

internet. Skolans roll har gått från att inrikta sig på religiös och moralisk fostran via en 

medborgarfostran till att idag fostra en autonom och självständig individ. Ingrid Carlgren & 

Ference Marton (2001) anser att de senaste reformerna som genomförts i skolan har handlat 

om en förändring från regelstyrning till målstyrning. Med detta menas att staten har slutat 

styra hur undervisningen ska ske ute i skolorna utan ställer nu kraven på vad eleverna ska 

kunna efter vissa årskurser. 

 

Carlgren (1999) menar i sin bok Miljöer för lärande att under 1980-talet så genomgick den 

svenska skolan en stor förändring. Skolan som styrts av ett synsätt där läraren kan allt och ska 

lära ut detta till alla elever samtidigt och där tron på Jean Piagets utvecklingsteori styrt synen 

på inlärning. Alltså att man inte kan lära en elev något som ligger över dess mognadsnivå. 

Detta kom att ifrågasättas främst av Lev Vygotskijs idéer, att barnets utveckling begränsar 

inlärningen, men att utvecklingen samtidigt kan påverkas av inlärning. Ett exempel på vad 

som menas med detta är att barn kan imitera handlingar som den inte förstår, men när dessa 

imitationer genomförs i meningsfulla sammanhang så införlivas de som ny kunskap. Detta är 

ett tydligt exempel på vad som kom att kallas för det sociokulturella perspektivet. Carlgren 

skriver vidare ”man tillägnar sig mening genom att lära sig hantera aktiviteter där meningen 
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fungerar. Meningsskapandet sker i den sociala interaktionen snarare än genom en 

internaliseringsprocess”  (Carlgren 1999, s. 15). Med detta menar hon att situationerna som 

man lär i inte bara blir en bakgrund för lärandet utan att det är en integrerad del av kunskapen.  

 

Carlgren (2000) menar att det skett stora förändringar i skolorna under 1990-talet. En av de 

största är den stora decentraliseringen som skett i och med de nya styrdokumenten, där man 

bara ställer upp mål med undervisningen. Som lärare gäller det inte längre bara att genomföra 

det som står i läroplanen utan måste numera även vara med i skapandet av en lokal arbetsplan. 

Man kan se en stor minskning av klassundervisning medan man istället arbetar mer med 

individuellt arbete. Detta är något som även Carlgren & Marton (2001) tar upp i sin bok.  

Andy Hargreaves (1998) hävdar att den klassiska klassrumsundervisningen fortfarande är den 

centrala delen i definitionen av vad undervisning är. Han tycker att det är olyckligt att detta 

även gäller för lärarna själva. Idag så innehåller läraryrket många delar som inte syns utåt. 

Men även saker som funnits tidigare, så som lärar- och föräldramöten, rättning av prov och 

planering av lektioner, har ökat i mängd. 

 

Leif Isberg (1996) menar att det har funnits två ytterligheter av lärarroller, en som han kallar 

”Know that” -pespektivet och ett som kallas ”Know how”-perspektivet. 

 

Isberg (1996) menar att en lärare som sysslar med ”Know that”  är vad man kan kalla den 

klassiska läraren som har rollen som kunskapsförmedlare. Hon står framme vid tavlan och 

förmedlar sin kunskap som i sin tur eleverna ska ta emot som sanningar och inte tänka kritiskt 

kring. Isberg (1996) påpekar dock att ett grundläggande problem med ”Know that” -

förhållningssättet är förhållandet mellan lärarens undervisning och elevernas inlärning. 

Läraren ska nämligen ha valt ut den kunskap som alla elever ska vara motiverade till att ta in 

och förmåga att ta in på samma tid. Han hävdar att det stora problemet med det här är att 

inlärning och undervisning inte är samma sak. Inlärning sker inom en individ (inne i 

individens hjärna), medan undervisning sker med minst en annan individ närvarande 

samtidigt. Carlgren (2000) kallar den här lärarrollen för, den direkta lärarrollen, där läraren 

inte bara bestämmer innehållet utan även upprätthåller ordning, bestämmer vem som får gå på 

toaletten mm. Carlgren & Marton (2001) skriver också om detta och går djupare in på vad 

detta perspektiv egentligen handlade om. De menar att den klassiska lärarrollen handlar om 

att först ge korta instruktioner till hela klassen för att sen övergå i enskilt arbete, det gällde att 

få eleverna aktiva. De nämner också alla de delar som en lärare måste kunna göra och hålla 
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koll på samtidigt, bl.a. hög aktivitet i klassrummet, hålla ordning, vara lyhörd och balansera 

motsättningar.  

 

En lärare som däremot arbetar enligt vad Isberg (1996) kallar ”Know how” tar på sig rollen 

som handledare åt eleverna medan de själva får söka sin kunskap på olika sätt och därigenom 

själva lära sig ett kritiskt förhållningssätt. Andra delar av lärarrollen som ändrats är, enligt 

Isberg, att läraren har gått från att arbeta ensam till att arbeta i lärarlag (arbetslag) som 

kollektivt styr klassrumsundervisning. Han menar vidare att en individ inte kan lära sig saker 

genom att bara sitta och ta in kunskap, utan att en individ måste interagera med sin 

omgivning. En sådan omgivning kan inte vara neutral utan färgas av de krav som finns i 

skolan. Men även elevernas förståelse påverkas av den förkunskap och de erfarenheter de 

besitter. 

 

Isberg (1996) ser skolan ur ett ”ekologiskt perspektiv”  och där delar han in vad som styr 

skolans värld i fyra nivåer, nämligen: Undervisningsprocessen (lärarens personliga strategi, 

planering och utvärdering), skolenhetens organisation (skolans kod, skolledarens roll och 

skolans arbetskultur), sommun (vilka ekonomiska resurser skolan får, vilka delar som 

kommunen anser skolan ska prioritera) och regering och riksdag (skollagar och läroplaner). 

Isberg menar att en viktig del i skolenhetens organisation är kommunikationen mellan lärare 

och skolledaren, men även kommunikationen mellan olika lärare. Detta är något som spelar 

stor roll för effektiviteten i undervisningsprocessen. En annan viktig del är om lärare och 

ledare har samma synsätt på hur ”effektiv”  undervisning skall bedrivas. Det handlar även om 

hur skolledning och arbetslag tolkar läroplanerna och hur de omsätter dem till lokala 

arbetsplaner. Hargreaves (1998) menar att lärare i dagens skola har stora krav på sig att inte 

bara bedriva effektiv undervisning, utan att samtidigt vara ekonomiskt effektiva. 

 

Isberg (1996) tycker att skolans arbetskultur bör ändras. Från att ha lektioner på 45-90 

minuter bör man ha längre arbetspass med varje ämne för att skapa en ”dräglig arbetssituation 

för lärare”  (Isberg, 1996 s. 22). Det ökar kontinuiteten för både lärare och elever menar han 

och istället för att hoppa från ämne till ämne så får man en arbetssituation som mer liknar den 

arbetssituation som finns i övriga samhället. Hargreaves (1998) hävdar att det vore väldigt bra 

att ge lärarna mer ansvar och större flexibilitet när det gäller deras egen tid, och då menar han 

speciellt lektionsfri tid, och hur den ska användas. 
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Isberg (1996) redovisar sex punkter som han anser täcker in vad lärarrollen idag går ut på. 

Dessa är: 

• ”Finna elevens/studerandes nuvarande kunskapsnivå, 
• Skatta elevers/studerandes förmåga till inlärning, 
• Skapa stor chans för eleven/studerande att lyckas och därmed stärka 

deras självkänsla, 
• Bestämma hur inlärningssituationen skall se ut, material som behövs, 

var den skall äga rum, i klassrummet eller utanför och om det behövs 
ett samarbete mellan t ex elever/studerande eller mellan 
elever/lärarstuderande och lärare/lärarutbildare 

• Avgöra om tiden som en elev/studerande behöver för att fullgöra 
avsedd uppgift 

• Klargöra hur uppgiften ska redovisas och hur uppnådd inlärning skall 
kunna konfirmeras av läraren” (Isberg, 1996, s. 74). 

 

Han skriver att om man arbetar utefter dessa punkter så fokuserar man sin undervisning på att 

underlätta elevernas egen inlärning istället för att fokusera på att lära ut kunskap. Något annat 

Isberg anser vara väldigt viktigt är att motivera eleverna och påpekar också att forskarna är 

överens om detta. Det finns två typer av motivation, yttre och inre. Den yttre handlar om 

betyg, men även om beröm från läraren. Medan inre motivation handlar om elevens intresse 

för ämnet och elevens självkänsla mm. Carlgren (2000) kallar den här lärarrollen för, den 

indirekta lärarrollen, och den handlar om att skapa en organisation och en miljö där eleverna 

själva tar ansvar för sitt lärande. 

 

Isberg (1996) menar att bara för att man är utexaminerad lärare så är man inte någon 

lärarexpert. Han visar på två viktiga delar som lärarutbildningen ska bidra med. Det första är 

att de blivande lärarna ska ta till sig så mycket kunskaper i de olika ämnena att de kan 

examineras som lärare och det andra är att ge studenterna möjlighet att tillgodogöra sig ett 

arbetssätt som gör att de kan fortsätta utvecklas mot en professionell lärarroll när de kommer 

ut i skolan. Isberg menar vidare att det finns fem olika stadier man kommer till som 

yrkesverksam lärare. Dessa är: novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig/kunnig och 

expert. Carlgren (2000) skriver att det som skiljer en expert från en novis är förmågan att 

uppfatta och se saker som inte noviserna gör. Alltså inte bara vad han/hon gör utan att man 

även uppfattar vad han/hon gör. Detta kallas reflekterande-i-handling och utvecklas mot både 

bakgrunden i teoretisk kunskap och erfarenheter av liknande situationer. 

 

Carlgren & Marton (2001) hävdar att som lärare idag måste man vinna sin auktoritet som 

lärare, istället för att som förut se det som en självklarhet att ha auktoritet. Men den största 

förändringen som de ser att de nya reformerna innebär är att det ställs mycket högre krav på 
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lärarnas arbete utanför klassrummen. De måste kunna formulera och argumentera för sitt 

tänkande kring både upplägg, innehåll och bedömning. De skriver vidare att dagens skola inte 

ska ge kunskaper som man sedan har användning för i olika samanhang, så som det man 

strävade efter i industrisamhället. Utan i dagens postmoderna samhälle ska skolan istället 

fokusera på att utveckla redskap och kompetens att hantera och ta tillvara på den information 

som finns att tillgå på bl.a. TV och internet. 

 

Hargreaves (1998) menar i sin bok Läraren i det postmoderna samhället att den postmoderna 

världen är snabb, komprimerad, komplex och osäker. Samtidigt är skolan på väg från 

modernitet till postmodernitet. Det som kännetecknar den moderna skolan var tilltron på 

teknologi och vetenskap och att skolan styrdes centralt. När han beskriver den postmoderna 

skolan är det den snabba spridningen av information via internet, att tidigare ”sanningar”  

ifrågasätts och en decentraliserad styrning av skolan som framhålls. Han ger några tydliga 

exempel på vad som förändrats för lärarrollen. Elever med särskilda behov integreras mer och 

mer i vanliga klasser, läro- och kursplaner ändras ständigt, nya bedömningskriterier, mer 

möten med både föräldrar och kollegor har gjort att lärarrollen idag blir allt mer diffus. Den 

vetenskapliga osäkerheten i det postmoderna samhället har ökat beroendet av dokumenterade 

”sanningar”  om hur man undervisar, snarare än varför man undervisar om det man gör. 

 

Hargreaves (1998) menar att när skolan och lärare idag strävar mot professionalisering så blir 

det ofta med resultatet att läraryrket intensifieras. Med intensifieringen menar han att lärarna 

får mindre tid över under arbetsdagen, tid som behövs för bl.a. avkoppling och att hålla sig à 

jour med vad som händer inom lärarens eget ämne. Den kan även leda till minskade 

möjligheter för personliga bedömningar och den sänker kvaliteten på den tjänsten som skolan 

erbjuder. Intensifieringen av läraryrket skapar och förstärker tidsbristen vid planeringar och 

förberedelser inför lektioner. Något som kan ses som det största problemet med 

intensifieringen, enligt Hargreaves, är att många lärare stödjer den eftersom de förväxlar den 

med professionaliseringen.  

 

Hargreaves (1998) beskriver ett annat stort problem och det är förhållandet mellan samarbete 

och påtvingad kollegialitet. Han menar att samarbete kan beskrivas med fem huvuddelar: 

spontanitet, frivillighet, utvecklingsorientering, oberoende av tid och rum och 

oförutsägbarhet. Detta innebär alltså att samarbete är något som växer fram hos lärarna själva 

och behöver därför inte regleras med schemalagda tider o.s.v. När han pratar om påtvingad 
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kollegialitet väljer han följande fem delar: administrativ reglering, obligatoriskt deltagande, 

implementering, förutsägbarhet och bestämda tider och platser. Detta innebär att det 

gemensamma arbetet är påtvingat lärarna ”uppifrån”  och för att få dem att vara delaktiga är 

det schemalagda möten med obligatorisk närvaro. Två betydande konsekvenser som det 

påtvingade kollegialiteten kan få är ineffektivitet och bristande flexibilitet. Detta blir ett 

problem eftersom effektivitet och flexibilitet är något som värderas högt inom skolvärlden 

idag. 

 

2.2.1 Sammanfattning 

Vilka förändringar är det då som har skett? Jag ska försöka ge en liten sammanfattning av det 

här. Skolans styrning har övergått från regel- till målstyrning. Lärarna i dagens skola har 

också fått ett större ansvar. Eftersom dagens styrdokument är så vitt formulerade, så måste 

lärarna på skolorna vara med och precisera dem utifrån de förutsättningar som finns på varje 

skola. Det har skett en förskjutning från den klassiska klassrumsundervisningen till ett mer 

individuellt synsätt på lärande. Lärare idag måste även konkurrera med andra källor till 

kunskap så som TV och internet. De måste också kämpa sig till/förtjäna sin auktoritet på ett 

annat sätt än tidigare då den sågs som en självklarhet. Övergången till ett postmodernt 

samhälle har gjort att tilltron till ” vetenskapliga sanningar”  har börjat ifrågasättas och detta 

har medfört att lärarrollen och undervisningen ständigt behöver utvecklas och förnyas. Det 

finns också ett större krav på samarbete och samverkan mellan olika lärare och ämnen, detta 

har medfört att en lärare inte längre bara kan ”sköta sig själv”  utan de måste arbeta ihop med 

övriga lärare. 

 

2.3 En jämförelse av kursplanerna i idrott i Lgr80 och idrott &  hälsa i 

Lpo94 

Vid en jämförelse av de två kursplanerna ser man att Lpo94 har ett mer uttalat mål mot att få 

eleverna att förstå vad hälsa innebär. Det finns mål att sträva mot och mål att uppnå, men det 

finns också ett avsnitt där man mer ingående beskriver ämnets karaktär och uppbyggnad. 

Medan man i kursplanen från Lgr80 först beskriver vilka generella mål som finns med 

idrottsundervisningen, för att sen gå in på exakt vilka delar av ämnet som är viktiga och vad 

som ska tas upp i dessa delar under vilka stadier. 
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De mål som kursplanen i Lpo94 har är inriktade på antingen att man ska ha uppnått dem efter 

femte eller nionde skolåret. De enda praktiska kunskaperna som dessa mål pratar om är bl.a. 

simning efter skolår 5, orientering, friluftsliv och olika rörelseaktiviteter. Efter skolår nio ska 

man även ha vissa teoretiska kunskaper om hälsa och man ska kunna livräddande första 

hjälpen. Om man tittar på kursplanen i Lgr80 ser man att de tar upp olika delar av ämnet, de 

delar som tas upp är bl.a. gymnastik, bollspel & lekar, dans, friidrott, orientering & friluftsliv, 

simning & livräddning och skidåkning. Om man därefter tittar på ett av dessa delområden så 

får man se exakt vad man ska gå igenom under låg-, mellan- resp. högstadiet.  

 

Vid jämförelsen syns klara skillnader i arbetet som idrottslärare med de olika kursplanerna. 

När en idrottslärare arbetade efter den gamla läro- och kursplanen fick hon veta exakt vad hon 

skulle ha med i undervisningen. En idrottslärare som istället jobbar med den nya läro- och 

kursplanen måste själv bestämma vilka delar som ska utgöra idrottsämnet. De enda riktigt 

tydliga riktlinjerna är att simning, orientering, friluftsliv och framför allt hälsa ska finnas med 

i undervisningen. 

 

En annan intressant jämförelse är att i Lgr80 så finns det inga klara betygskriterier utskrivna. 

Det finns som sagt vilka områden av idrotten som ska finnas med och när under grundskolan 

man ska göra vad, men den innehåller inget som kan ses som konkreta betygskriterier. Om 

man däremot tittar i Lpo94 så finns det betygskriterier för alla betygsstegen. Det är ganska 

övergripande och tolkbar text för vad som krävs för betyget G, men för betygen VG resp. 

MVG så finns det 5 resp. 4 övergripande kriterier som skall uppnås, dessa ska sedan 

konkretiseras i skolornas lokala kursplaner. Detta kan ses som en stor förändring och det är ett 

klart exempel på hur skolan övergått från regelstyrning till målstyrning. 

 

Ex. på kriterier för VG: 

– Eleven använder ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska aktiviteter. 

– Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och 

välbefinnande kan bibehållas och förbättras. 

– Eleven föreslår och genomför fysiska aktiviteter som befrämjar egen motion och hälsa. 

 

Ex på kriterier för MVG: 

– Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av 

olika idrotts- och friluftsaktiviteter. 
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– Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och situationer ställer på 

exempelvis balans, precision och tempo. 

 

2.4 Förändr ingar  för  idrottsläraryrket 

Claes Annerstedt (1991) skriver i sin bok, Idrottslärarna och idrottsämnet – utveckling, mål, 

kompetens – ett didaktiskt perspektiv, om idrottsämnets framväxt i skolan värld. Han skriver 

att innan 1980 så var idrottsundervisningen i skolan väldigt styrd av kurs- och läroplaner. Det 

står t.ex. att pojkar och flickor ska ha olika typer av idrottsundervisning, tjejerna ska utveckla 

ett estetiskt rörelsemönster, medan killarna ska ägna sig mer åt prestationsidrott och 

färdighetsgymnastik. Men i och med den nya läroplanen 1980 så ändras idrottsämnet ganska 

radikalt. Ämnet byter namn från gymnastik till idrott och för första gången i ämnets historia 

ska nu killar och tjejer ha gemensam gymnastik, detta som ett steg i skolans 

jämställdhetsarbete. Suzanne Lundvall och Jane Meckbach (2003) anser att 

samundervisningens införande är den största förändringen inom idrottsämnet och att det i 

grund och botten är den här ändringen som gjort att idrottslärarna länge har haft svårt att 

legitimera sig som professionell yrkeskategori. Annerstedt (1991) menar vidare att det är 

väldigt konstigt att en sådan här radikal förändring får ske utan att lärarna i ämnet fick 

genomgå en fortbildning eller att forskning gjorts på vilka effekter denna förändring kan ge.  

 

Jane Meckbach & Suzanne Söderström (i Engström & Redelius red. 2002) skriver om en 

annan stor förändring i idrottsundervisningen under 1980-talet, nämligen att man undervisar i 

olika block, s.k. ”blockläsning” . Detta innebär att lärarna kan koncentrera sig på en del av 

undervisningen i taget och därigenom underlätta sitt arbete.  Annerstedt (1991) men även 

Karlefors (2002) skriver om de problem som dyker upp för idrottsämnet efter 1980-talet. De 

skriver båda om tre stora problem för idrottsämnet, nämligen: isolerings-, innehålls- och 

identitetsproblemet. 

 

Annerstedt (1991) hävdar att den radikala ändringen av idrottsämnet under 1970- och 1980-

talen även bestod av en utvidgning av både innehåll och målsättningar. Detta har inneburit att 

idrottslärarna har blivit rådvilla om vad som ska utgöra kärnan i idrottsundervisningen, hävdar 

Annerstedt. Detta ledde till att lärarna under 1980-talet försökte legitimera ämnet genom ev. 

samband mellan den motoriska utvecklingen och läs- och skrivinlärningen. Vidare tar han upp 

varför idrottslärarrollen har så lågt socialt anseende på skolorna. Detta beror på idrottsämnets 
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låga status, som det fått på grund av att idrottsämnet betraktas som något kul, men inte 

livsviktigt och detta medför att ämnets låga status även överförs på lärarens status. Ett annat 

problem som Inger Karlefors (2002) tar upp är att så länge idrottslärarna är ettämneslärare så 

finns det en stor risk att de isoleras i idrottshallen och inte kommer med i diskussionerna som 

rör hela skolans arbete. Annerstedt (1991) skriver att redan i början av 1980-talet hävdades 

det redan på flera håll att idrottsläraren skulle får högre status om de hade ett ämne till i 

skolan.  

 

Karlefors (2002) skriver i sin bok, Att samverka eller…? – Om idrottslärare och idrottsämnet 

i den svenska grundskolan, om de nya kraven på samverkan och samarbete mellan olika lärare 

och ämnen i och med den nya läroplanen (Lpo 94). När hon pratar om samverkan och 

samarbete så menar hon arbetslags- och arbetsenhetstänkande. Hon går igenom alla gamla 

läroplaner för att se vad det stått i de olika läroplanerna för att se hur samverkan har vuxit 

fram i styrdokumenten. Det visar sig att det från Lgr 62 fram till Lpo 94 har bara kraven på 

samverkan mellan olika ämnen ökat. Men för idrottsämnet i sig finns inga tydliga krav på 

samverkan, det gjorde det i Lgr 80, men inte i Lpo 94. Karlefors presenterar i sin bok en 

undersökning bland landets idrottslärare hur de upplever samverkan och samarbete mellan 

lärare och ämnen. Hon kommer fram till att många av dagens idrottslärare inte har några 

problem med att samverka/samarbeta ämnesövergripande. De som verkar ha svårast är de som 

fortfarande bara är ettämneslärare. Hon kommer i sin undersökning fram till att enbart 

samverkan mellan idrottslärarna/idrottsämnet och andra ämnen inte är någon lösning på de 

problem som idrottsämnet har. Detta eftersom det finns en anledning som kan försvåra 

samverkan och den är, enlig Karlefors, att arbetslags-/arbetsenhetstänkande är påtvingat 

uppifrån, från styrdokumenten. 

 

Annerstedt (1991) skriver även om vad idrottslärarens kompetens består av. I alla tider har 

förväntningarna varit att en idrottslärare ska ha stor idrottslig kompetens, med detta menas att 

kunna genomföra alla olika delar av idrottsundervisningen, hon ska även kunna instruera och 

inspirera eleverna till att göra samma övningar. Detta kräver stor pedagogisk kompetens. 

Annerstedt menar att en lärare dels måste vara väldigt kunnig i många olika delar av sin 

undervisning samtidigt som han ska vara en inspirationskälla för eleverna att själva vilja träna 

eller motionera. 
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Meckbach & Söderström (2002) skriver om den nya läroplanens roll i skolan. De menar att 

det nu ligger ett väldigt stort pedagogiskt ansvar på lärarna i idrott och hälsa, som blev det nya 

namnet på ämnet i och med Lpo 94. I de nya styrdokumenten ska hälsa och livsstilsfrågor 

sättas i centrum i undervisningen i ämnet. Ett problem är att skolidrotten ofta sätts lika med 

idrottsrörelsen. Detta tror de beror på att både idrottslärare och lärarutbildare färgas av att 

själva vara tränare/utövare av olika idrotter. De menar att idrottslärarrollen måste utvecklas 

från att bara presentera olika idrotter, till att kunna peka på vilka hälsoaspekter som olika 

idrotter främjar. De hävdar att man måste genomföra en större forskning kring didaktiken 

kring idrottsämnet, detta för att mer kunna inrikta undervisningen i ämnet mot de mål som 

finns i styrdokumenten. Annerstedt (1991) menar att en stor förändring i lärarrollen i och med 

den nya läroplanen är att idrottslärarna nu får en större frihet att utforma sina egna lektioner 

och dess innehåll. Karlefors (2002) menar att idrottslärarrollen är mycket mer komplex idag 

då man inte bara kan ”sköta sitt”  utan man ska i samråd med övriga idrottslärare och övriga 

lärare skapa en gemensam bas inte bara för ämnet utan även för hela skolan. 

 

2.4.1 Sammanfattning 

De förändringar som skett för idrottsläraryrket, är bl.a. att samundervisningen har införts. 

Blockundervisning har införts som upplägg av idrottsundervisningen. Det har även skett en 

utvidgning av innehållet i idrottsämnet samtidigt som tiden till ämnet stadigt minskat. 

Idrottslärare har gått från att vara ettämneslärare till att idag ha två eller fler ämnen i skolan, 

detta leder till att de är med mer i arbetet kring eleverna och får en mer komplett bild av 

eleverna. Även kraven på samverkan och samarbete mellan olika ämnen har påverkat arbetet 

så att idrottsläraren blir mer involverad i elevernas övriga arbete i skolan. Men en av de 

största förändringarna är nog att skolidrotten har gått från att vara lika med föreningsidrotten, 

till att ha ändrats så att hälsa och hur idrottande påverkar hälsan ska ligga i centrum för ämnet. 

Även livsstilens betydelse för hälsan ska fokuseras. Den sista stora förändringen är att 

idrottslärarna i större utsträckning är fri att utforma sina lektioner och vad de ska innehålla än 

vad de kunde tidigare. 
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3. Metod 

 

När en vetenskaplig undersökning görs så är det väldigt viktigt att valet av metod blir rätt för 

just den undersökning som ska göras. Steinar Kvale (1997) skriver i sin bok ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun”  att metoden från början stod för ”vägen till målet” , för att kunna välja 

vilken metod som ska användas i en undersökning måste först ett mål att sträva mot att sättas 

upp. Alltså ett syfte och en forskningsfråga som forskaren vill besvara.  

 

Runa Patel och Bo Davidson (2003) menar i sin bok ” forskningsmetodikens grunder”  att olika 

typer av metoder passar till olika syften. De menar att en kvalitativ undersökning (alltså 

tolkning av olika svar) ska göras genom att använda intervju som metod. När syftet är att 

undersöka eller jämföra upplevelser kan både intervju och/eller enkät väljas, men om bara 

samband ska undersökas så är en användning av enkät att föredra.  

 

3.1 Fördelar  och nackdelar  med intervju 

Att använda sig av intervju som metod till sin undersökning kan ha både för- och nackdelar. 

Jag ska här redovisa några för- och nackdelar som forskarna tar upp, därefter kommer jag att 

motivera varför jag valt intervju som metod. 

 

Det finns olika typer av intervjumetoder, dessa är: individuella intervjuer, telefonintervjuer 

och gruppintervjuer. Eftersom jag själv kommer att göra individuella intervjuer kommer jag 

bara ta upp denna metod. Bengt-Erik Andersson (1994) menar att något som annars är positivt 

med intervjuer är att man har en möjlighet att upprepa frågor, ställa följdfrågor och man 

behöver inte styra den intervjuade med förutbestämda svar. Ett problem som kan förekomma 

vid intervjuer, eftersom de kan bli ganska personliga, är att den intervjuade kan hålla inne 

med information eller helt enkelt gissar på det svar den tror man vill höra. 

 

En väldig fördel med intervju är, enligt Andersson (1994), Kvale (1997) och även Runa Patel 

och Bo Davidsson (2003), möjligheten att hjälpa den intervjuade att lämna ett så korrekt och 

uttömmande svar som möjligt. Syftet med detta är dock inte att lura eller manipulera den 

intervjuade att svara något som den inte vill eller tycker. Det är även viktigt att intervjuaren är 

väl införstådd med kroppsspråkets betydelse, att inte ta över och ” lägga svaren i munnen på 

de intervjuade” utan låta dem tänka efter och svara själva. Andersson (1994) menar vidare att 
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den intervjuade måste få chansen att uttrycka sina åsikter utan att påverkas eller avbrytas av 

den som intervjuar. 

 

Andersson (1994) anser att det är viktigt att intervjun sker på en plats som den intervjuade 

känner sig hemma på. Om t.ex. intervjun sker hemma hos intervjuaren så kan den intervjuade 

känna sig underlägsen och då är risken att han/hon håller inne med information eller inte är 

helt ärlig i sina svar. Det är också viktigt att man försöker hålla intervjun så kort som möjligt, 

detta för att inte ta för mycket tid från den som bli intervjuad och för att de ska vilja ställa 

upp. 

 

Kvale (1997) hävdar att intervjua är ett hantverk. Den är inte en konstant som alltid är 

likadan, utan intervjuaren måste vara väl införstådd i ämnet och forskarens omdöme är det 

som styr intervjun. Han listade också några kriterier för en bra intervjuare: kunnig, tydlig, 

vänlig, öppen, kritisk, minnesgod och tolkande. Han menar också att olika personer lämpar 

sig för olika typer av intervjuer. En person som är bra på att återge faktiska saker är kanske 

inte så bra att använda i en intervju om känslor och vice versa. Men en god intervjuperson 

kännetecknas av att vara samarbetsvillig, uppriktig, vältaliga och ger precisa svar. 

 

3.2 Intervjuns struktur  

Andersson (1994) påpekar i sin bok, Som man frågar får man svar – en introduktion i 

intervju- och enkätteknik, att intervjuer är mest lämpade om man är ute efter att undersöka 

grundläggande värderingar eller känslor och målet med intervjuer är att det ska kännas som 

ett samtal inte en utfrågning. Något annat som är viktigt att tänka på är vad för typ av 

intervjufrågor som ska göras, alltså hur strukturerad intervjun ska vara. Om det t.ex. ska 

finnas fasta svarsalternativ, om det är olika ämnen/teman som ska tas upp och sedan blir 

resten av intervjun ganska öppen eller om det ska vara en helt öppen intervju inom ett visst 

område och den intervjuade styrs inte så mycket utan får prata om vad han/hon vill. Han 

menar att om det används fasta svarsalternativ i en intervju bör den bara rikta in sig på 

personens bakgrund och faktiska förhållanden (vanor, upplevelser och vad man gör på t.ex. 

fritiden). Patel och Davidson (2003) menar att kvalitativa intervjuer innebär att man har en låg 

grad av standardisering/struktur, alltså att man får frågor som man ska svara öppet på. 
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3.2.1 Frågornas konstruktion 

Patel och Davidsson (2003) tar upp att oberoende av vilken utfrågningsteknik som används så 

bör utfrågningen börja med neutrala frågor, så som frågor om vad personen heter och har för 

bakgrund. Men även avslutningen av utfrågningen bör innehålla neutrala frågor t.ex. frågor 

om personen har några egna kommentarer att tillägga. Även Andersson (1994) menar att man 

ska inleda med allmänna frågor för att skapa en lugn atmosfär och ett förtroende mellan den 

som intervjuar och den som blir intervjuad, innan man börjar med svårare och kanske 

känsligare frågor. Patel och Davidsson (2003) tycker att man bör använda tratt-tekniken när 

man intervjuar. Med tratt-tekniken menar de att man börjar med stora övergripande frågor på 

varje område man ska ta upp för att sen ha mer specifika följdfrågor för att ta sig ner på djupet 

i ämnet. De ger även lite klara råd angående olika typer av frågor och andra saker en forskare 

bör akta sig för, dessa är bl.a.: Långa frågor, ledande frågor, negationer, varför-frågor (i 

enkäter), svåra ord, värderande ord/uttryck och oklara eller tvetydiga ord/uttryck. 

 

Andersson (1994) lägger även till att det är viktigt att bestämma sig för vilken typ av frågor 

som ska ingå, ”öppna” eller ” stängda”. Med öppna frågor menar han frågor där den utfrågade 

får lämna fria svar. Stängda frågor innebär att forskaren har skapat fasta svarsalternativ som 

den utfrågade får välja mellan och där han ska välja det som stämmer mest med sin åsikt. 

Samtidigt som funderingar på detta görs bör även hänsyn tas till vilken typ av frågor som ger 

mest tillförlitliga svar.  

 

Genom att använda intervjuer kunde jag komma mer in på djupet hos idrottslärarna för att 

kunna förstå vad de anser som viktigt i dagens idrottsämne. Även för att kunna försöka 

påverka de tillfrågade att svara så seriöst och ingående som möjligt. Jag valde att jobba utifrån 

detta eftersom jag lättast täcker in alla delar jag vill komma åt på detta sätt. Det var också den 

största anledningen till att jag inte valde enkät, nämligen att det skulle vara så svårt att förutse 

alla möjliga svarsalternativ. Jag var orolig att jag skulle gå miste om någon viktig 

information. 

 

3.3 Urval 

Kvale (1997) talar lite om urval och kontakt med sina undersökningspersoner. Han pratar där 

om några olika etiska riktlinjer bl.a.: informerat samtycke (till att ställa upp), konfidentialitet 

(hur hanteringen av uppgifterna som inkommer hanteras och om de kommer att kunna vara 
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anonyma) och vilka konsekvenser ett ev. deltagande i undersökningen får för personen i fråga. 

Patel och Davidson (2003) nämner också vikten av konfidentialitet och anonymitet och att 

detta är viktigt oavsett vilken typ av undersökning som genomförs. Vikten av att kunna 

motivera varför en viss person blir utvald att delta i undersökningen, att kunna klargöra sitt 

syfte för dem och att kunna förklara hur just deras bidrag kommer att användas är något som 

också tas upp. Även Andersson (1994) tar upp detta och trycker på hur viktigt det är. Han 

skriver att det är viktigt att redovisa vem/vilka som står bakom undersökningen, hur 

uppgifterna kommer att användas och om/att anonymitet och konfidentialitet kommer att 

finnas. Men han trycker också på vikten av att inte lova något som inte kan/avses hållas. Ev. 

även förklara hur urvalet har gått till. 

 

När jag gjorde mitt urval så valde jag att inrikta mig mot idrottslärare i de senare åldrarna, 

eftersom jag har en fråga om betyg så behövde de lärarna jag intervjuade jobba med åk 8-9. 

Jag letade reda på några olika skolor som fanns att tillgå, sen gick urvalet till så att jag valde 

de skolor som jag först fick kontakt med. Jag valde att ringa till rektorerna på olika 

högstadieskolor för att genom dem komma i kontakt med skolans idrottslärare. Eftersom mina 

frågor inte på något sätt handlar om vad läraren anser om skolledningen så ansåg jag att 

svaren jag skulle få, inte skulle ändras om det var jag eller rektorn som valde vilken lärare 

som skulle intervjuas. Detta gick bra på två skolor, på de övriga skolorna fick jag bara numret 

till de idrottslärare som jobbar just på den skolan, så fick jag själv ringa upp dem. Där gjorde 

jag heller inte något aktivt val utan ringde en av lärarna på måfå och valde den läraren som 

svarade först, detta eftersom jag bara skulle intervjua en lärare per skola. 

 

3.4 Så genomförde jag mina intervjuer   

Jag gjorde 5 intervjuer som varade mellan 35 och 45 minuter och alla som intervjuades var 

män. När jag fått kontakt med idrottslärarna så bestämde vi en dag och tid då vi kunde träffas. 

Jag valde att lägga intervjuerna på dagtid, så jag kunde besöka idrottslärarna på deras 

respektive skola. Detta för att de skulle känna att de var på en plats de kände igen och var 

avslappnade i, för att kunna få så bra och uttömmande svar som möjligt. Väl på plats satte vi 

oss i ett grupprum eller liknande för att kunna sitta ensamma utan att bli störda. När vi 

kommit in presenterade vi oss för varandra och pratade lite för att den jag skulle intervjua 

skulle kunna slappna av i mitt sällskap, efter detta så genomförde vi intervjun. Till min hjälp 

hade jag en intervjuguide (se bilaga 1) som utformats i samförstånd med min handledare. Jag 



 17 

använde mig också av en bandspelare under intervjuerna för att kunna koncentrera mig mer 

på själva intervjun och för att underlätta transkriberingen. 

 

3.5 Hur  ska resultatet användas 

Kvale (1997) diskuterar hanteringen av intervjun efter att själva intervjun är gjord och 

kommer då in på verifieringen av intervjun och dess reliabilitet och validitet. Det är med 

dessa begrepp som en vetenskaplig undersökning verifieras. Han menar att när det gäller den 

kvalitativa forskningsintervjun så bör begreppen validitet och reliabilitet bytas ut mot 

tillförlitlighet och pålitlighet, detta för att lättare kunna förstås och användas i 

vardagssammanhang. Det handlar om att hitta undersökningens sanningsvärde. Han menar att 

det oftare är intervjuarens reliabilitet som ifrågasätt istället för utskriftens reliabilitet. 

Eftersom olika personer kan skriva ut samma intervju på olika sätt och därmed kan hela 

analysen bli annorlunda. Detta har även betydelse för validiteten eftersom man måste 

översätta intervjun från talspråk till skriftspråk. Han hävdar att det inte finns någon ”sann”, 

objektiv utskrift utan man ska istället tänka på hur utskriften ska se ut för att lämpa sig för just 

mitt syfte/fråga. 

 

När utskriften är gjord så ska resultaten analyseras. Detta menar Kvale (1997) kan göras efter 

fem olika metoder: koncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning och ad hoc. 

Koncentrering innebär att det viktigaste tas ut ur en intervju och koncentreras och görs mer 

kompakt. Kategorisering innebär att intervjuerna kodas in i olika kategorier och görs därmed 

mer överskådligt. Berättelse är som det låter, intervjun återges som en berättelse, denna metod 

kallas också för narrativ strukturering. Meningstolkningen handlar om att gå djupare än att 

bara kategorisera, det handlar om att försöka att spekulativt tolka innebörderna av utsagorna. 

Medan ad hoc innebär att man under analysens gång utformar metoder för att skapa mening i 

materialet.  

 

Efter intervjuerna så transkriberade jag dem till datorn ord för ord. När detta var klart, gick 

jag igenom dem igen för att ta bort alla onödiga upprepningar och ord som inte förde samtalet 

vidare, detta för att lättare kunna sammanställa det och bearbeta det när det ska analyseras. I 

min analys av intervjuer kommer jag att använda mig av två av Kvales (1997) metoder, 

nämligen kategorisering och meningstolkning. Först kommer jag att kategorisera alla svaren i 

varje tema, sen kommer jag lyfta ut de delar som jag funnit mest intressanta och analysera och 
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tolka vad de menat och hur de tänkt. Jag kommer inte ha några förutsagda kategorier utan 

kommer att sätta liknande svar som en kategori. 

 

3.6 Metoddiskussion 

Jag insåg att det inte skulle vara möjligt att täcka in alla delar som skulle behöva täckas in om 

jag hade använt mig av enkäter. Den första tanken var att jobba med enkäter, men jag fick gå 

över till intervjuer för att kunna täcka in hela området. Jag valde därför att arbeta med 

kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Den här metoden hjälpte mig att komma ner mer 

på djupet hos de idrottslärare jag intervjuade, än vad jag hade kunnat komma med t.ex. en 

enkät. Eftersom jag bl.a. är ute efter det som dagens idrottslärare värderar som viktigt så ska 

jag enligt Anderssons (1994) teorier välja intervjun eftersom jag ville undersöka värderingar. 

Något annat som kan vara bra med intervju som metod för min undersökning är att man 

slipper låsa den intervjuade vid fasta svarsalternativ, den utfrågade kan då svara fritt vad den 

verkligen tycker. Jag har lagt upp min intervju som en halvstrukturerad intervju. Det innebär 

att jag har några övergripande frågor/teman som jag tar upp, förutom dessa har jag förberett 

några följdfrågor till varje del för att bättre kunna täcka in alla delar av området. Utöver dessa 

följdfrågor är jag beredd på att spinna vidare på de intressanta saker som kommer fram under 

intervjun. Min intervjumanual finns med som bilaga 1. Jag tycker att jag gjorde rätt val, när 

det gäller metod. För under intervjuerna så kunde jag spinna vidare på vad de sa och därmed 

försöka förstå vilka motiveringar som låg bakom deras tankar och beslut. Det var också rätt 

metod med tanke på både de forskningsfrågor jag har och de intervjufrågor som jag 

konstruerade. 

 

När det gäller urvalsmetoden att be rektor hjälpa mig hitta intervjupersoner så har det varit en 

metod med varierande framgång. Det som jag i efterhand märkte var den bästa metoden var 

att se samtalet med rektorn som ett informeringssamtal, där jag dels informerade rektorn om 

att jag ville intervjua en idrottslärare på dennes skola och dels där rektorn gav mig namn och 

telefonnummer till de aktuella lärarna. Jag tog därefter själv kontakt med lärarna och 

bestämde tid och plats. Detta är ett bra tillvägagångssätt så länge man inte gör en intervju om 

vad lärarna tycker om skolledningen. Då tror jag det finns en risk att rektorn kan påverka 

lärarnas svar om han/hon vet om något innan. Detta är ett val man måste göra innan man 

väljer tillvägagångssätt. Eftersom min undersökning handlade om helt andra saker anser jag 

inte att mina resultat påverkades av detta. 
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4. Resultat 

 

I min empiriska undersökning har jag som tidigare nämnts intervjuat fem idrottslärare, som 

alla jobbar inom grundskolans senare år. Här ska jag sammanställa dessa intervjuer och jag 

har valt att sammanställa de olika svaren utifrån de olika teman jag haft. Dessa teman är 

övergripande om arbetet på skolan, undervisningen i idrott och hälsa, betygssättning och ” att 

vara aktiv på lektionerna” . Efter varje tema kommer jag att, där det är möjligt, placera dem i 

olika kategorier (och som jag sagt tidigare så kommer det inte finnas några klara kategorier, 

utan liknande svar kommer att sättas samman som samma svar), annars kommer jag att göra 

små redogörelser för vad de olika svaren har varit. Jag kommer att kalla lärarna för A, B, C, 

D, och E för att de ska kunna vara anonyma. 

 

4.1 Övergr ipande om arbetet på skolan 

Jag har fått beskrivningar på fyra olika sätt att organisera verksamheten ute i skolorna. Lärare 

A och C beskriver att på deras skolor så bestämmer varje arbetslag själva vilken typ av 

pedagogik de vill använda. Lärare A är väldigt ingående och berättar även vilka olika typer av 

pedagogik som används i de övriga arbetslagen. Det är allt från den klassiska lärarrollen til l 

att arbeta mer tematiskt och ämnesövergripande. Lärare B menar att på deras skola är det 

ämnena som ligger i fokus, man arbetar nästan inget ämnesövergripande utan ”var och en 

sköter det mesta av undervisningen själv” . Lärare D menar att hela skolans arbete genomsyras 

av ett tematiskt tänkande, där eleverna i varje tema väljer något att fördjupa sig i. Lärare E 

berättar om att de är ganska få lärare i varje arbetslag och varje lärare har 2-4 ämnen. Detta 

för att de ska kunna arbeta mycket med relationer, både mellan elever och lärare och mellan 

eleverna själva. Nackdelen med detta är, enligt E, att det är många lärare som har ämnen som 

de har lite eller ingen utbildning för. 

 

Alla fem lärarna arbetar på skolor där de försöker ha åldersheterogena arbetslag, dock jobbar 

en av lärarna i ett arbetslag med bara två nior, men detta är ett undantag på skolan. Jag fick 

lite olika anledningar till varför de har valt att arbeta såhär. Det handlar om att det ska bli en 

kontinuitet, att eleverna inte ska behöva byta lärare varje år och det blir lättare att sätta betyg 

om man följt samma elever under flera år. Alla arbetslagen är väldigt självgående och har inte 

så stort samarbete med de övriga arbetslagen. Ingen av lärarna anser att idrottslärarna själva 

arbetar ihop som ett eget arbetslag utöver de som redan finns. Alla medger dock att visst 
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samarbetar idrottslärarna med varandra på skolorna. De samtalar och utbyter erfarenheter med 

de övriga idrottslärarna på skolan, de ser det inte som att de arbetar ihop på samma sätt som 

ett arbetslag. 

 

Tre lärare (A, B och E) säger uttryckligen att de utgått från de nationella styrdokumenten och 

sedan anpassat dem efter de resurser som finns på skolan. Lärare B säger också att de utgått 

mycket från de mål som kommunen satt upp, utöver de nationella målen, när de utformat sina 

styrdokument. Medan E menar att de har haft fokus på att skriva om styrdokumenten på ett 

sådant sätt så eleverna ska förstå vad det står i dem och vad det innebär. På A:s skola så har de 

lokala styrdokumenten utformats tillsammans med närliggande låg- och mellanstadieskolor 

och därmed anpassats till de resurser som finns i hela området.  

 

De andra två (C och D) säger inte uttryckligen att de utgått från de nationella dokumenten, de 

säger bara att de arbetats fram på olika sätt. Lärare C berättar att mycket kraft de senaste åren 

har gått till att ge alla elever möjlighet till samma betyg för samma arbete. Detta gör de 

genom att skapa mer likriktad undervisning och gemensamma betygskriterier. Detta är enligt 

C: ”ett krav från kommunen eller om det är högre upp ändå”. Även lärare D menar att mycket 

vikt lagts vid att skapa lokala betygskriterier, men här handlar det om att anpassa 

betygskriterierna till det tematiska arbetssättet som finns på skolan. 

 

När jag frågade om hur de tycker det är att vara just idrottslärare så har svaren en del 

gemensamma komponenter samtidigt som alla tagit upp lite olika delar. Alla är överens om att 

det är kul att vara idrottslärare. Dock påpekar tre lärare (C, D & E) att det är viktigt för dem 

att inte bara ha idrott utan att man har ett andra ämne också. C & E talar om hur bra det är att 

ha två ämnen för att man ska få en bättre helhetsbild av eleverna. Ett ex: ”om det är två 

idrottslärare som bara har idrott då tror jag mer att de blir en egen arbetsenhet. Och då kan det 

ju fungera jättebra mellan dem, men man missar ju det här andra då, arbetslagstänkandet, runt 

omkring eleverna.”  D pratar mer om hur viktigt det är för honom personligen att inte bara ha 

idrott. Han skulle inte vilja vara utan idrottsundervisningen, men han skulle samtidigt inte 

vilja ha mer än de 4 tim/vecka som han har nu. Även C pratar om hur viktigt det är att ha två 

ämnen, för om man bara skulle ha idrott och ”bara hänga i idrottshallen”  skulle det vara 

tråkigt och man skulle bli väldigt isolerad som lärare. 
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A & B beskriver mer ingående sitt eget arbete som idrottslärare. A tycker det är bullrigt, 

ganska dålig miljö, men att det är roligt och att man arbetar med glada och trevliga elever 

väger upp detta. ” Idrott är ju ett populärt ämne … jag är lite privilegierad eftersom jag har de 

redan frälsta. Jag har idrottsidioter och de tycker att det är roligt att idrotta på alla sätt.”  B 

tycker att idrottsundervisningen på hans skola blir lite drabbad av den idrottsprofilen som 

skolan har, nämligen dans. Han tycker profilen i sig är jättebra, men den leder till att han har 

klasser med mycket pojkar och lite tjejer, vilket gör att han tycker det är svårt att få med 

tjejerna på ett bra sätt. Dansprofilen på den här skolan innebär att de som väljer dans inte är 

med på de vanliga idrottslektionerna, utan de har egna lektioner. 

 

4.1.1 Analys 

Under det här första temat angående hur arbetet på skolan ser ut kan man se att 

decentraliseringen av skolan har genomförts. Alla skolorna jag varit på hade utformat egna 

lokala styrdokument. Tre av skolorna hade också tydligt gått över från den traditionella 

lärarrollen där läraren står och föreläser, till att ha mer tematiska arbeten i grupper. Man kan i 

några av uttalandena göra kopplingar till Isbergs (1996) ”ekologiska perspektiv”  på skolan. 

Man kan se de fyra olika stadierna som påverkar skolan när de beskriver hur de lokala 

styrdokumenten skapats. De pratar om att de själva varit med och lagt till det som de tycker är 

viktigt i kursplanerna, de har tagit hänsyn till skolans arbetskultur och organisation. De har  

uttalat att de påverkas av kommunens åsikter och givetvis de nationella styrdokumenten. 

Karlefors (2002) pratar om hur arbetslagtänkandet vuxit fram i den svenska skolan. Jag kan 

bara konstatera att alla skolor jag undersökte hade lagt upp arbetet i olika arbetslag.  

 

Utifrån uttalanden från lärarna kan man också se gemensamma drag med Karlefors (2002) 

egna undersökning och vikten av samarbete mellan idrottslärare och andra lärare. En lärare tar 

speciellt upp hur viktigt det är att ha mer än ett ämne för att annars skulle man som 

idrottslärare bli väldigt isolerad ifrån de övriga lärarna. Jag anser att övergången från 

ettämnes- till tvåämneslärare har gjort att vi är på väg ifrån isoleringsproblematiken som 

Annerstedt (1991) och Karlefors (2002) pratar om. Att man inte bara är i idrottshallen utan 

numera även är med och får se eleverna i en ”vanlig lektionssal”  också. Detta tror jag är 

nyttigt för både läraren och eleverna, för man får en helhetsbild av eleverna. 
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4.2 Undervisningen i idrott och hälsa 

Under den här delen ska jag försöka ge en beskrivning av hur idrottslärarna själv beskriver sin 

undervisning i idrott och hälsa. 

 

Alla fem idrottslärarna använder sig av blockundervisning och motiverar det med att det är 

bra för att kunna träna tekniska färdigheter. Det är även bra att det finns en viss kontinuitet. 

De uttrycker även att det finns risk att vissa elever passar på att vara sjuka under vissa block, 

men de tror inte att man skulle komma undan det problemet även om man hade ett annat 

upplägg. Lärare D menar dock att han går mycket på vad eleverna tycker och om de tröttnat 

lite så kan han gå ifrån blockundervisningen och ha 5-6 lektioner i rad med olika aktiviteter 

varje gång. Lärare A tycker också att det går bra att ”spränga in”  vissa saker en lektion mellan 

två block, men tycker att det bara går med innebandy och fotboll, eftersom de flesta eleverna 

kan det. Lärare C säger att på hans skola har de ” flex-idrott”  på onsdagar då eleverna får välja 

ett av tre pass och gå på det de tycker är roligt. Han påpekar även att idrott passar ju inte alla 

elever, precis som att matte inte passar alla elever. Om en elev undviker en lektion eller ett 

block anser han snarare att det beror mer på att eleven inte kan eller ens ha provat på den 

delen av idrottsämnet. Medan lärare E menar att han inte har block utifrån en aktivitet utan 

han har mer övergripande block så som, bollspel, lekar, gymnastik, musik & rörelse och 

friidrott. Detta för att ge eleverna en rörelseglädje och det kan man inte om man avgränsar det 

för snävt eller för svårt. 

 

På alla skolorna så är det samundervisning som gäller. Vissa har gjort ett medvetet val när det 

gäller den här frågan och vissa har bara accepterat att det är så. Lärare A brukar ha 

samundervisning, men ibland delar han på dem, oftast utefter elevernas egna önskemål, han 

försöker lyssna på vad eleverna vill. Lärare B jobbar på en skola där skolans profil gör att det 

ibland är rena kill- eller tjejklasser, trots att det ska vara samundervisning. Skolan har gjort ett 

aktivt val att ha samundervisning som grund då det syftar till att stärka respekten mellan 

eleverna och för att de ska få träffas under olika förhållanden, inte bara i en lektionssal. Lärare 

C har samundervisning, men ” flex-idrotten”  ger honom möjlighet att t.ex. använda en av de 

tre lektionerna till bollspel för tjejer. Han tycker att det är skönt att ha den möjligheten som ett 

komplement till samundervisningen. Lärare D vet inte riktigt varför de har samundervisning, 

dock har han funderat över det. Han tycker inte att könsuppdelning alltid är det bästa 

alternativet. För det finns killar som inte vill köra så tufft samtidigt som det finns tjejer som 
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gärna är med och kör både tufft och hårt. Lärare E säger att det inte finns något skriftligt om 

varför de har samundervisning, inget demokratiskt eller genusperspektiv som styrt det, utan 

de har bara valt att köra det klassvis. 

 

En vanlig idrottslektion ser ganska liknande ut för alla fem idrottslärarna. De börjar med en 

samling där de kollar närvaron och ger instruktioner. Sen har man en uppvärmning och 

huvudaktivitet för att avsluta med en samling där man pratar igenom vad man gjort och 

berätta vad man ska göra på nästa lektion. Alla säger också att de försöker variera innehållet 

på lektionerna, men att det blir mycket bollsporter. Och mellan de olika bollsporterna försöker 

man lägga in lite lektioner med gymnastik, styrketräning, konditionsträning mm. 

 

På alla skolor har man en del av idrotten som går ut på att eleverna själva eller i grupp ska 

leda lektioner. Det ser lite olika ut, på en skola ska eleverna leda en lektion 4 och 4 i sjuan, 2 

och 2 i åtta och själva i nian, medan man på en skola bara har att de ska leda ett 

rörelseprogram på 20 minuter 2 och 2 i nian. Förutom de här lektionerna så är lektionerna 

ganska styrda av läraren som också gör de övriga lektionsplaneringarna själv. Lärare A och E 

säger dock att i sjuan styr de allt, i åttan får eleverna lite att säga till om och i nian gör de och 

eleverna tillsammans en grov planering av vilka delar som ska vara med. Sen gör de själva 

upp en lektionsplanering utifrån den grova planeringen. 

 

När idrottslärarna förklarar vad de fokuserar på sina lektioner väljer de att inte ta upp någon 

speciell del av idrotten, utan alla använder sig av mer övergripande delar som fokus. Det 

handlar om rörelseglädje, aktivitet, engagemang och vilja till förbättring. Motiveringarna för 

detta handlar om att det ligger i ämnets natur, vad eleverna tycker är kul och för att hjälpa 

eleverna att hitta en aktivitet som de vill syssla med på fritiden. Det finns för lite tid för att ha 

fokus på teknik styrka eller kondition, enligt lärare E. Några av lärarna nämner dock att 

bollsporterna får större fokus än de övriga delarna i idrotten. Lärare E påpekar dock att de 

rörelseprogrammen som eleverna ska göra, enligt deras lokala kursplan, tar minst lika mycket 

tid som bollsporterna. Lärare C menar att det inte bara kan vara kul, utan idrotten är ett ämne 

precis som alla andra och eleverna måste visa att de vill något på lektionerna. Lärare D säger 

att han valt att fokusera på rörelse och att det ska vara roligt, men när jag frågade honom om 

motiveringen till detta svarade han att han inte har någon motivering för sitt val av fokus. 

Detta eftersom ingen ifrågasatt det tidigare, men han medger att han nog måste se över det lite 

grand.  
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4.2.1 Analys 

Enligt Meckbach & Söderström (2002) så infördes blockundervisningen under 1980-talet och 

den här typen av undervisning är alltjämt dominerande i idrottsundervisningen idag. 

Motiveringen till att de har valt att använda blockundervisning skiftar något, men alla nämner 

kontinuitet och att det ger eleverna möjligheten att utvecklas inom de olika idrottsgrenarna.  

De beskrev olika sätt att dela in i block, lärare E t.ex. har valt att dela in i mer övergripande 

block. Detta kan vara både en fördel och nackdel, enligt mig. För om man gör ett sådant block 

för långt, t.ex. bollsporter, finns det en risk att elever som inte är så förtjusta i bollsporter 

tappar sugen. Dock kan lärare E blanda olika bollspel under samma period, vilket kan öka 

variationen och minska risken att eleverna tröttnar. Om eleverna tröttnar kan det vara bra att 

resonera som lärare D att man kan vara mer flexibel och ser man att eleverna börjar tröttna så 

kan man ha några lektioner där man varierar innehållet lite mer. 

 

En annan klar bild som syns är att alla skolor har samundervisning i idrott. Det infördes i och 

med Lgr80 och var då mycket diskuterat, enligt Annerstedt (1991) och Lundvall & Meckback 

(2003). I dagens skola verkar det vara en självklarhet, även om vissa av lärarna delar eleverna 

ibland, men då är det kanske inte alltid uppdelning utifrån kön som är att föredra. Lärare D 

menar att gränsen mellan tjejer och killar inom idrotten har suddats ut och att man bör fundera 

över andra sätt att dela in elevgruppen, om den nu ska delas. 

 

Alla fem idrottslärarna har samma upplägg på lektionerna, med samling, uppvärmning, 

huvudaktivitet och avslutning. Och alla skolor har inskrivet i de lokala kursplanerna att 

eleverna på något sätt ska leda lektioner. Det läggs ganska stor vikt vid ledarskap och vissa 

hade det inlagt som kriterie för de högre betygen. Alla lärarna var dock ganska noga med att 

de styrde på lektionerna som inte var elevledda, de vill ha elevinflytande när det gäller 

grovplanering, men inte när det handlade om vad som skedde på lektionerna. Jag tycker det är 

viktigt att eleverna får vara med och bestämma på idrotten, men samtidigt kan de inte få 

bestämma under för många lektioner, för då finns risken att det blir, som lärare E påpekade, 

bara de högljudda och starka i klassen får som de vill. 

 

När det gäller frågan om fokus på idrottslektionerna blev svaren väldigt övergripande med 

rörelseglädje som den största fokusen. De flesta av lärarna hade någon motivering varför de 

valt sin fokusering. Det varierade från tidsbrist till att hjälpa eleverna hitta en aktivitet att göra 

på fritiden. Det jag reagerade mest på är dock att lärare D inte ens har någon motivering til l 
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sitt val av fokus eller att han inte ens tänkt på det. Anledningen till detta är, enligt honom 

själv, att ingen ifrågasatt hans undervisning. Carlgren och Marton (2001) skrev att en lärare 

idag måste kunna formulera och argumentera för sitt tänkande kring bl.a. upplägg och 

innehåll. Här ser man tydligt att den här läraren inte gör det utan fortsätter ” i samma hjulspår”  

som tidigare utan att reflektera över varför. Det är farligt att fastna så, enligt mig, för då finns 

det en risk att man inte följer med i utvecklingen. Det finns dock ett sätt att komma ifrån det, 

om lärare med jämna mellanrum får någon typ av fortbildning så att deras tankar och val 

aktualiseras och lyfts fram. 

 

4.3 Betygssättning 

Lärare C menar att det inte räcker med vad han kallar spetskompetens i en del av idrotten för 

att få ett bra betyg, utan man ska kunna allt. Man behöver inte vara jättebra, men man ska vara 

aktiv, försöka och ha en vilja att utvecklas. ”Ska man få MVG så ska man egentligen ha MVG 

i allting, undantagsvis.”  Lärare A påpekar att han har eleverna i 3 år och får då en ganska bra 

bild av dem och det är ofta en helhetsbild som avgör betyget. Skicklighet i kropps- och 

rörelseuppfattning tillsammans med betygskriterier som ledaregenskaper och förståelse för 

vad man gör, ger tillsamman en bra helhetsbild av eleverna.  

 

Lärarna B, E och D utgår från de lokala betygskriterierna som är framtagna på skolan. Lärare 

E och D tycker inte det är så svårt att sätta betyg för det står vissa saker i de lokala 

betygskriterierna som måste vara gjorda för att kunna få vissa betyg, är de inte gjorda så får 

eleverna det lägre betyget. Lärare E menar vidare att det är bra med speciella uppgifter för de 

olika betygen för det blir lättare att se vilka betyg som ska sättas. Lärare B säger:  

 

”Ja, jag försöker följa våra betygskriterier. Och det är ju såhär att jag tycker inte att 

betygssystemet är objektivt, utan det är en subjektiv bedömning… Jag har inget sånt där att 

jag bockar av att, oj VG här, det är mer en subjektiv bedömning.”  

 

Lärare B tycker också att det är svårare att sätta betyg i idrott än i andra ämnen, för betyg i 

idrott växer fram under de åren han har eleverna.  

 

På frågan om vad som är viktigast när det kommer till betygssättningen så var alla överens om 

att aktivitet och engagemang var väldigt viktigt. Även saker som ledarskap, det sociala spelet, 

skicklighet och utveckling nämns här. Alla var ganska överens om att det praktiska är 
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viktigare än det teoretiska. Den enda som nämner en speciell del som det viktigaste är lärare E 

som säger att simningen är det som är det viktigaste eftersom han anser att det hör till när man 

bor i Sverige, där det aldrig är långt till vatten. Lärare A, D och E menar att egentligen är 

inget viktigare än något annat, men det som tar upp mest tid på lektionerna är ju även det som 

tar mest plats i betyget. Ingen av lärarna använder sig dock av prestationsbetyg, vissa anser 

väl kanske att orienteringen är en typ av prestation eftersom man måste klara den, men de har 

inget som det tar tid på eller mäter. 

 

4.3.1 Analys 

I kursplanen för idrott och hälsa finns det 5 övergripande kriterier på vad en elev ska kunna 

för att få VG och 4 för MVG (se sid. 9). Dessa ska utvecklas och preciseras i de lokala 

kursplanerna på skolan, vilket också alla skolor verkar ha gjort. Vissa lärare tycker att det är 

ganska lätt att sätta betyg tack vare de lokala betygskriterierna, medan en lärare inte tycker 

det. Han säger att betygssystemet inte är objektivt, utan subjektivt. Eftersom de inte använder 

sig av prestationsbetyg på samma sätt som förut så tror jag att vissa lärare har svårt att se 

kopplingen mellan betygskriterierna och vad det är de ska sätta betyg på. Om man t.ex. tittar 

på betygskriteriet:   

– Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och 

välbefinnande kan bibehållas och förbättras. 

Det kan det vara svårt att hitta exakt vad det är som det här betygskriteriet innehåller. Hur ska 

en idrottslärare veta att en elev reflekterar kring dessa saker. Jag tror att det kan vara en 

anledning till att den här läraren har svårt att se betygssystemet som objektivt. Han säger att 

när han har dem i 3 år så ser han vilka som överlag är bra och mindre bra. Utifrån det här 

uttalandet tolkar jag det som att han bara betygsätter dem utifrån hur bra de är i förhållande 

till varandra och inte i förhållande till de betygskriterier som finns, eftersom han inte påtalar 

betygskriterierna överhuvudtaget.  

 

Ett annat svar som jag reagerat på är det där lärare C uttryckligen säger att han gör undantag 

från sina egna regler angående betyg. Lärare C säger att man ska ha MVG i alla delar av 

idrotten för att få MVG i betyg, men i samma mening säger han att han gör undantag från det 

här. Som jag nämnde på s. 9 så har Lpo94 vissa kriterier uppsatta för de olika betygsstegen 

och dessa ska gälla på alla skolor i Sverige. Det finns 5 kriterier för VG och 4 för MVG, 

utöver dessa kan ju vissa lokala kriterier tillkomma. Visst upplever alla lärare gånger då 

elever ligger på gränsen mellan två betyg och kommer att behöva fatta beslut om de ska ge det 
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lägre eller det högre betyget. Det är ändå inte rätt att kringgå de kriterier som är uppsatta för 

de olika betygsstegen. Jag är av uppfattningen att hur man än ändrar eller skriver de lokala 

betygskriterierna så undkommer man inte det problemet. Det kommer alltid att finnas en elev 

som kommer att ligga på gränsen mellan två betyg. 

 

En annan sak som var intressant är vad som är viktigt när det gäller betygssättningen. Alla 

pratar om vikten av aktivitet och engagemang (detta återkommer jag till i nästa tema). Alla 

tycker dock att det praktiska är viktigare än det teoretiska och visst är idrott och hälsa ett 

ämne som präglas av rörelse och fysisk aktivitet. Men det finns uttryckligen med både i 

ämnets namn och i Lpo94 och i kursplanen att man ska arbeta med hälsa och eleverna ska 

förstå vad det innebär. Visst kan man se den fysiska aktiviteten som en del i hälsoarbetet. Men 

det finns så många fler delar i ordet hälsa än vad som omfattas av fysisk aktivitet. Det finns 

många delar av ordet hälsa som endast kan täckas in i den teoretiska delen av undervisningen. 

Visst håller jag med lärare A om att man kan ha praktisk teori under lektionerna, så man 

slipper ha så mycket ren klassrumsundervisning.  

 

Den enda som tar upp någon särskild del som extra viktig är lärare E som menar att simningen 

är väldigt viktig. Det är intressant att endast en av fem idrottslärare tycker att de kunskapsmål 

som är uppsatta i kursplanen är viktiga att uppnå. Många nämner i och för sig orientering, 

men det liknar de mer vid ett prestationsbetyg eftersom alla ska kunna det efter skolår nio. Jag 

anser att de mål som ska uppnås av varje elev är viktigare än t.ex. fotboll. Men alla fem 

idrottslärarna är någon gång under intervjun inne på att fokuseringen på bollsporter, och då 

framför allt fotboll, har ökat under de senaste åren och att det kan bero på den starka 

idrottsrörelsen. 

 

4.4 ” Att vara aktiv på lektionerna”  

Här är alla fem lärarna eniga om att det handlar om att vara engagerad aktiv, att eleverna är 

med på lektionerna och inte bara står och hänger. En av lärarna säger vidare ”sen kanske de 

inte springer tills de dör varje lektion, men nog ska de vara med och delta” . En annan tycker 

att eleverna ska visa egen motivation, det är inte alltid idrottslärare som ska köra igång dem. 

En lärare påpekar att eleverna ska vara aktiva på ett sätt som är positivt för både den fysiska, 

psykiska och sociala utvecklingen. Var gränsen ska gå för att vara aktiv på lektionen är 
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lärarna också ganska överens om. De tycker att eleverna ska vara ombytta och delta i alla 

olika delar av idrotten. Att eleverna försöker bidra med någonting.  

 

Alla lärarna använder sig av aktivitet på lektionerna som grund för betyg på olika sätt. Lärare 

A och C påpekar att om en elev är väldigt passiv och inte är ombytt så många gånger så ska 

eleven egentligen inte få något betyg alls, men om eleverna är ombytta de flesta gångerna 

tycker A & C att eleverna i alla fall ska kunna få ett G. Lärare C menar också att tidigare 

fanns det på skolan ett kriterie att eleverna skulle delta på ett visst antal lektioner för att få de 

olika betygen, men bara för att man hade t.ex. VG i aktivitet så innebär det ju inte att man sen 

får VG i betyg. Lärare B ser aktiviteten som ett måste för att få betyg, eftersom han lägger 

stor vikt vid rörelse och aktivitet. Han ser det som ett sätt att hitta en aktivitet eleverna skulle 

vilja syssla med på fritiden. Lärare D antecknar efter varje lektion hur eleverna har agerat med 

+ och -. Egentligen tycker han inte att aktiviteten ska ligga till grund för betyg, men i och med 

att eleverna ska visa vad de kan måste de ju vara aktiva, så det hänger ju ihop. Medan lärarna 

på lärare E:s skola har pratat om att lägga in aktivitetsgrad i betygskriterierna för VG och att 

på så sätt möjliggöra för de elever som inte idrottat på fritiden att få VG i betyg. E menar att 

aktivitet inte är något kunskapsmål, men han tycker att det borde vara det. Helst skulle han 

vilja ha ett kunskapsbetyg och ett aktivitetsbetyg i varje ämne i skolan. 

 

4.4.1 Analys 

På frågan om ”att vara aktiv på lektionerna”  svarar alla idrottslärarna att aktiv på lektionerna 

för dem är det samma som engagerad aktiv. Alltså räcker det inte att man är ombytt och 

deltar, utan man ska tillföra något och visa egen motivation. Uttrycket ”aktiv på lektionerna”  

kan ha två betydelser, att man är ombytt och deltar (inte sitter och tittar på) eller att man är 

engagerad i det som sker på lektionerna. Annerstedt (1991) skriver att idrottsämnets låga 

status beror på att många ser idrotten bara ses som något kul, men inte så viktigt. Svaren från 

idrottslärarna visar dock att de kräver mer av sina elever än att vara ombytta och delta. Vilket 

kan vara positivt, som en av lärarna sa så är idrott ett ämne precis som alla andra och det är 

inte bara att komma dit och springa av sig och ha kul. Eleverna ska få ut något av dessa 

lektioner också. 

 

Det som överraskade mig mer var att alla använder sig av detta på något sätt när de sätter 

betyg. Det ligger ju i ämnets natur att vara aktiv, men det är ju heller inget betygskriterium i 

kursplanen eller något kunskapsmål i läroplanen, ändå har den så stor betydelse ute i skolorna. 
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Och visst har lärare D rätt att eleverna måste vara aktiva för att kunna visa vad de kan och 

lärare C har rätt i att ett VG i aktivitet inte är detsamma som ett VG i betyg. Kanske vore det 

bästa att införa ett kunskapsbetyg och ett aktivitetsbetyg i alla ämnen som lärare E tycker. 

Men då är man på väg tillbaka till det betyg i uppförande som fanns i mitten av 1900-talet. Jag 

tror att aktiv på lektionerna är en gräns som varje lärare själv måste dra, men att den i sig inte 

ska ligga till grund för betyg. 
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5. Diskussion 

 

I det här avsnittet ska jag göra en övergripande diskussion över mitt arbete med den här 

uppsatsen. Jag ska lyfta resultatet av min undersökning och försöka koppla ihop det med mina 

forskningsfrågor. För att göra det tydligt kommer jag redogöra för en av forskningsfrågorna i 

taget. Jag ska även plocka fram vissa delar som kan vara intressanta att studera vidare. 

  

5.1 Vad innebär  de olika förändr ingarna för  lärarnas uppdrag och arbete? 

Det har skett en hel del stora förändringar i skolan under de senaste 25 åren. I kapitel 1 tog jag 

upp några av de största och nu ska jag koppla ihop dem med min egen undersökning för att se 

vilka som är genomförda och för att diskutera eventuella problem som jag tror kan dyka upp. 

 

Den i särklass största förändringen som jag sett när jag jämförde styrdokumenten är att skolan 

övergått från regel- till målstyrning. I min undersökning såg jag att detta var genomfört på alla 

skolorna, eftersom lärarna hade varit med och tagit fram lokala läro- och kursplaner. Detta är 

en stor förändring för lärarnas uppdrag och arbete. När skolan styrdes med regelstyrning 

kunde den centrala läroplanen i stort sett användas som en handbok, där man kunde läsa vad 

varje ämne skulle innehålla på varje stadium av grundskolan. I och med införandet av 

målstyrning av skolan så fick lärarna en ny arbetsuppgift. Lärarna måste på varje enskild 

skola skapa lokala läro- och kursplaner, dessa ska innehålla information om hur man på den 

skolan, utifrån de förutsättningar som finns, ska uppnå de mål som satts upp centralt. Detta 

innebär att lärarna måste lägga mer tid av sitt arbete utanför klassrummet än tidigare.  

 

Tittar man mer direkt på idrottsläraryrket och hur det har ändrats i och med övergången från 

regel- till målstyrning så har den väl inte ändrats så mycket mer än andra delar av läraryrket. 

När man däremot kombinerar den här förändringen med den utökning av ämnets innehåll, 

som Annerstedt (1991) pratar om, så kan det få stora konsekvenser. Det jag menar är att nu 

när idrottslärarna själva kan bestämma innehållet på lektionerna. Eftersom det har kommit 

fram så många nya sporter mm så kan innehållet på idrotten vara vitt skilda beroende på 

vilken skola man går på. Denna utökning av ämnet och den minskade tiden som idrotten fått, 

tror jag, leder till att många idrottslärare väljer sitt innehåll utifrån eget intresse. Alla ska ju i 

och för sig nå samma mål i idrott, men i och med att alla skolor ska ta fram egna lokala 
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styrdokument så kan fokusen på idrotten hamna på olika grenar/nivåer beroende dels på vilka 

förutsättningar skolan har och dels vad kommunen vill att skolan ska fokusera.  

 

Två stora förändringar som jag anser hänger ihop ganska mycket är att man gått från den 

klassiska undervisningen till ett mer individuellt synsätt på lärande, som bl.a. Carlgren (2000) 

och Isberg (1996) tar upp, samt att lärare ska samarbeta mer över ämnesgränserna, som bl.a. 

Isberg (1996) och Karlefors (2002) pratar om. Detta har inneburit en stor förändring för den 

pedagogiska kompetensen hos dagens lärare. En lärare kan idag inte bara stå och föreläsa 

framme vid tavlan, läraren ska istället fungera mer som en handledare eller ett bollplank som 

eleverna kan använda sig av i sitt eget lärande. Eftersom lärarna i dagens skolor är uppdelade i 

arbetslag som gemensamt har hand om vissa klasser så har lärarna mer kontakt med varandra 

och ökar därmed också möjligheten att arbeta ämnesövergripande. Detta var något jag märkte 

när jag gjorde min egen undersökning, för vissa lärare menade att de gärna jobbar 

ämnesövergripande. På en av skolorna var till och med hela skolans arbete upplagt så att man 

arbetar på ett tematiskt, ämnesövergripande sätt.  

 

En annan stor förändring som skett i och med förskjutningen från den klassiska lärarrollen til l 

den mer handledande är att en lärare idag hela tiden måste utveckla sin pedagogik. Isberg 

(1996) menar att förr sågs en utexaminerad lärare som en färdig lärarexpert som kan allt och 

vet bäst. Idag stämmer inte det eftersom läraryrket idag ständigt förändras, därför måste även 

lärarna vara beredda på att ändra sin pedagogik. Detta har gjort att man inte kan ” luta sig 

tillbaka”  och arbeta på rutin i dagens skola, lärarna måste hela tiden fortbilda sig, antingen 

genom egna erfarenheter eller att gå på faktiska fortbildningskurser. Carlgren och Marton 

(2001) menar att lärare idag måste kunna motivera och argumentera för sitt val av 

undervisningsmetod på ett annat sätt än förr. De kunde då bara jobba på och där lärarens val 

av undervisningsmetod sågs som det enda rätta valet. De menar vidare att skolan idag inte 

bara ska arbeta med att ge eleverna kunskap som sedan kan användas i olika sammanhang. 

Eleverna ska tillsammans med läraren utveckla redskap som hjälper dem att ta tillvara på 

information och kunskaper som tillhandahålls på andra sätt, så som TV och Internet. 

 

En stor förändring som har påverkat idrottsläraryrket mycket under de senaste åren är 

framväxten av de så kallade profilskolorna. Dessa skolor har ofta valt en specifik idrottsgren 

som de fokuserar på. Av de skolor jag undersökte fanns det en skola som profilerade sig mot 

fotboll, en mot dans och en som profilerade sig mot ishockey. Dessa profiler gör att 
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idrottslärarna måste lägga upp arbetet på ett nytt sätt, beroende på hur man har valt att 

organisera arbetet på skolan. På vissa skolor placeras alla som valt just profilinriktningen i en 

och samma klass och då påverkas inte arbetet i övrigt så mycket, men på de skolorna där de 

som valt att gå skolans profil placeras i olika klasser så blir arbetet annorlunda. Det finns två 

sätt, som jag vet, att dela upp ett sådant arbete. Det ena är att profillektionerna är innan 

respektive efter skoldagens slut och då är de eleverna med på de ”vanliga”  idrottslektionerna 

också. Det andra sättet är att de som valt profilen får ha en lektion för sig och på så sätt 

”plockas de bort”  från de ”vanliga”  idrottslektionerna. Det andra sättet kan ge stora effekter 

på den vanliga undervisningen. Ett exempel på det såg jag i min undersökning där man på en 

skola med dansprofil hade plockat ut dem som valt dansprofilen från den ”vanliga”  

idrottslektionerna. Eftersom många tjejer valt dansprofilen blev det i de flesta klasserna mest 

killar och endast ett fåtal tjejer, i vissa klasser var det inga tjejer alls. Detta upplevde den 

berörda idrottsläraren som ett problem eftersom killarna ofta tog över på lektionerna så 

tjejerna hade svårt att komma med på ett bra sätt. Profilskolorna kan och bör ses, enligt mig, 

som en tillgång i det svenska skolsystemet, men det gäller att man är medveten om vilka 

problem som kan dyka upp och man vet hur man ska hantera dessa. 

 

5.2Hur  ser  arbetet ut för  en idrottslärare i dagens skola? 

De största förändringarna som skett i skolan under de senaste åren är den decentraliserade 

styrningen av skolan, som jag dels sett när jag jämförde Lgr80 och Lpo94 och som bl.a. 

Carlgren (2000) tar upp. Under mina intervjuer med idrottslärarna försökte jag se om den 

decentraliserade styrningen genomförts. Alla lärarna beskriver att deras skolor arbetar utifrån 

den nya decentraliserade styrningen av skolan. De har bl.a. varit med och tagit fram lokala 

styrdokument. En annan stor förändring som Karlefors (2002) tar upp är att lärarna i dag ska 

arbeta i arbetslag. Detta tankesätt infördes enligt Karlefors i och med införandet av Lpo94 när 

kraven på samverkan mellan olika lärare ökade och alla lärarna säger att de arbetar i arbetslag 

på deras skolor. Karlefors menar vidare att en stor del av samverkan mellan lärare hänger på 

att lärarna själva har mer än ett ämne, detta gäller speciellt för idrottslärare som annars 

riskerar att isoleras i idrottshallen. Annerstedt (1991) skriver att 1988 genomfördes det en 

reform på idrottslärarutbildningen som gjorde det möjligt att kombinera sin utbildning med ett 

annat ämne. Om man har fler ämnen så kan det vara lättare att se olika mönster som binder 

ihop ämnena och därmed lättare kunna arbeta ämnesövergripande. Alla mina intervjupersoner 

är tvåämneslärare och har därmed både idrott och ett eller flera ämnen utöver idrotten. 
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Isberg (1996) skriver om vad han kallar en ”know how”-lärare. En sådan lärare arbetar mer 

som en handledare åt eleverna som själva får söka sin kunskap. När man jobbar på det här 

sättet kan man inte vara bunden till ett visst ämne på samma sätt som i den klassiska 

undervisningen. Därför är det viktigt att eleverna kan arbeta ämnesövergripande. Det är 

nämligen en annan stor skillnad beroende på vilken skola man undersöker, eller till och med 

beroende på vilket arbetslag läraren arbetar i. Skillnaderna är stora när man jämför hur mycket 

man arbetar ämnesövergripande. På en av skolorna ska hela skolans arbete gå ut på att arbeta 

tematiskt och ämnesövergripande, medan man på en skola har låtit varje arbetslag själv 

bestämma hur man ska arbeta. Detta har resulterat i flera olika sätt att arbeta, ett arbetslag 

arbetar mycket tematiskt, medan ett arbetar utifrån den mer klassiska lärarrollen, den som 

Isberg (1996) kallar för ”know that” . Karlefors (2002) skriver om vikten av att arbeta 

ämnesövergripande, speciellt för en idrottslärare som annars riskerar att isoleras i idrottshallen 

och därmed inte får en helhetsbild av eleverna. En skola arbetade helt utifrån ämnena och 

hade nästan inget tematiskt arbeta överhuvudtaget. Jag anser, precis som Karlefors, att man 

bör arbeta mer övergripande i skolorna idag eftersom ämnesgränserna inte är lika fasta längre, 

det finns många delar där olika ämnen går i varandra. T.ex. idrott och biologi, när man i 

biologin pratar om muskler och liknande så kan man dra paralleller till idrottsundervisningen 

och då göra ett ämnesövergripande arbete. 

 

Meckbach och Söderström (2002) skriver att i och med Lpo94 så skulle innebörden av vad 

skolidrotten är flyttas från föreningsidrotten till en mer hälsoinriktad undervisning, detta är 

ännu inte helt genomfört. Det är en ganska stor skillnad i arbetet på de olika skolorna. Om 

man jämför de skolor som har någon idrottsprofilering och de andra skolorna så finns det 

stora skillnader, speciellt om man tittar på hur klasserna ser ut på lektionerna och vad de 

innehåller. En av skolorna har en dansprofil och den har enligt läraren resulterat i att han 

ibland har rena pojkklasser eller bara en handfull tjejer i vissa klasser. Vilket gör att han 

ibland upplever svårigheter att få med tjejerna på ett bra sätt. Både den här skolan och skolor 

med bollspelsprofil har problem med att eleverna vill spela väldigt mycket bollspel, och då 

framför allt fotboll. Att eleverna som vill spela fotboll ofta är både fler och mer högljudda 

resulterar i att elevdemokratin ibland inte riktigt blir rättvis, enligt en av lärarna. Alla fem 

idrottslärare jag intervjuade påpekar att bollsporterna och då framförallt fotboll fortfarande är 

den största enskilda grenen inom idrotten idag. Alltså finns det en del kvar att arbeta med på 

den här fronten. 
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Meckbach & Söderström (2002) menar att det under 1980-talet infördes en ny typ av 

undervisning i idrottsämnet, nämligen blockundervisningen. I mina intervjuer märker man att 

alla fem idrottslärare på något sätt arbetar utifrån blockundervisningsprincipen. Även om den 

kan se ut på olika sätt så använder alla lärarna blockundervisning på något sätt. En annan stor 

förändring för idrottsämnet under de här 25 åren är införandet av samundervisningen, något 

som bl.a. Annerstedt (1991) och Meckback & Söderström (2002) skriver om. De menar att 

när den genomfördes 1980 så var det en radikal förändring som under många år gjorde att 

idrottslärarna och idrottsämnet hade svårt att legitimera sin plats i den svenska skolan. På de 

skolor jag gjorde mina intervjuer är det idag en självklarhet att ha samundervisning i idrotten. 

På vissa av skolorna är det ett medvetet pedagogiskt val, medan det på vissa skolor bara är ett 

sätt att hålla ihop klassen.  

 

Alla idrottslärarna verkar arbeta ganska liknande med idrotten. Alla använder som tidigare 

nämnts blockundervisning och de har ungefär samma lektionsupplägg med samling, 

instruktioner, uppvärmning, huvudaktivitet och avslutning. Detta verkar vara en logisk och 

bra uppläggning för en idrottslektion där eleverna får veta vad som ska hända på lektionen. En 

annan sak som är bra med att ha ett bestämt mönster på lektionerna är att eleverna får viss 

kontinuitet och vet ungefär hur lektionen kommer att se ut.  

 

5.3 Vilka är  de viktigaste delarna i dagens idrott &  hälsa-undervisning? 

Annerstedt (1991) menar att den stora utökningen av ämnet de senaste 25 åren och den stora 

minskningen i tid har medfört att idrottsämnet inte längre har någon bestämd kärna, några 

delar som tillsammans ska utgöra basen för hela idrottsämnet. Detta i samband med att 

idrottslärarna i och med Lpo94 fått större frihet när det gäller utformning och innehåll på 

idrottslektionerna har gjort att det är svårt att än idag hitta en speciell kärna i ämnet. 

Meckbach & Söderström (2002) skriver att när Lpo94 trädde i kraft innebar det att 

skolidrottens innebörd skulle flyttas från föreningsidrotten till att fokusera på hälsa och 

livsstilsfrågor. Men detta har stött på problem eftersom många idrottslärare präglas av att 

själva vara tränare eller utövare av olika idrotter. Eftersom lärarna nu får styra mycket av sin 

undervisning själva så färgas deras val av fokus mycket av deras egna intressen. 
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När man tittar på vad de olika lärarna sätter fokus på så ser man att fokusen är lagt på ett 

ganska övergripande plan som omfattar rörelseglädje, aktivitet och engagemang. Jag hade på 

den här frågan förväntat mig ett svar på en lite mer preciserad nivå och ett svar jag trodde jag 

skulle få var samarbete och det sociala samspelet. Dock lade sig alla på en högre nivå, därför 

är det svårt att dra några direkta slutsatser av detta, men man kan se att fokusen har flyttats 

från ett idrottsgrensfokus till ett mer övergripande fokus, i alla fall hos dessa fem idrottslärare.  

 

När de berättade om betygssättningen så var det delar som ledarskap, den sociala aspekten, 

skicklighet och utveckling som framhölls som viktiga. Alla hade lämnat tanken på att använda 

prestationsbetyg. Några av lärarna uttrycker specifikt att de utgår från de lokala 

betygskriterierna som de kommit fram till på respektive skola. I efterhand så har jag insett att 

jag kanske skulle ha bett att få en kopia av dem eller frågat vad det stod i dessa 

betygskriterier, då hade jag kunnat få en ännu tydligare bild av vad de betygsätter. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det som är viktigast, för dessa fem idrottslärare, i 

dagens idrott & hälsa-undervisning är de mer övergripande delarna rörelseglädje och 

framförallt aktivitet. Alla lärarna påpekade att en av de viktigaste delarna för ämnet är att 

aktivera eleverna, speciellt de elever som inte sysslar med någon idrott på sin fritid. Det är 

även viktigt att visa ledarskapsförmåga och kunna delta i det sociala spelet. Man skulle kunna 

sammanfatta det med att idrottsämnet har gått från att ha fokus på prestationer och 

prestationsidrotter till att fokusera på glädje, aktivitet och det sociala samspelet mellan elever. 

 

5.4 Avslutande kommentarer  och for tsatt forskning 

Jag fick i min undersökning en del svar som jag inte riktigt räknat med, detta ser jag som att 

jag har valt ett bra område att undersöka eftersom det inte gick att förutse vilka svar jag skulle 

få. Jag tycker att det har varit väldigt intressant att ta reda på hur idrottslärare idag tycker det 

är att arbeta som idrottslärare. Det har varit intressant för mig som blivande idrottslärare att ta 

del av detta. Jag känner att jag har valt rätt metod för den här uppsatsens syfte och frågor. Jag 

var ganska ovan som intervjuare under de första intervjuerna, men för varje intervju så blev 

jag bättre och bättre. 
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Det finns delar där fortsatt forskning skulle kunna göras. Ett exempel är om det är vanligt att 

dagens lärare anser att betygssystemet inte är objektivt och i sådana fall varför det är så. Jag 

lyckades inte ta mig in på djupet hos den här läraren som uppgav detta, dels pga. att jag var 

ovan som intervjuare och dels för att han blev lite ” rädd”  för vad han själv hade sagt och inte 

ville gå in djupare på det. 
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Bilaga 1 

Intervju guide: 
 
– Inleda med en kort presentation av varandra innan frågorna ställs. 
 
1: Hur skulle du beskriva att ni arbetar på denna skola? 
 A: Hur ser arbetslagen ut? 
 B: Är elevgrupperna åldershomogena eller –heterogena? 
 C: Jobbar alla idrottslärare ihop som ett arbetslag? 
 D: Hur ser de lokala kurs-/arbetsplanerna ut? 
 
2: Hur skulle du beskriva ditt arbete som idrottslärare? 
 
3: Hur skulle du säga att du bedriver din undervisning? 
 A: Blockundervisning eller annan typ? 
 B: Varför? 
 C: Sam-/särundervisning? 
 D: Varför? 

E: Hur görs lektionsplaneringarna? Ensam, med eleverna el. av eleverna själva? 
  
4: Hur skulle du beskriva dina idrottslektioner? 

A: Hur ger du instruktioner? 
 B: Upplever du att eleverna lyssnar på dig? 
 C: Är lektionerna väldigt styrda eller väldigt fria för eleverna? 
 
5: Vad skulle du säga fokuseras på dina lektioner? 
 A: Hur motiverar du detta? 
 B: Varför väljer du just detta som fokus? 
 C: Vilken del av idrotten fokuserar du mest? 
 
6: Hur sätter du betyg? 
 A: Vilka delar är viktigast? 
 B: Vad grundar sig ditt slutgiltiga betyg mest på? 
 C: Varför betygsätter du just detta? 
 D: Har du någon typ av prestationsbetyg? 
 
7: Hur ser du på uttrycket ”att vara aktiv på lektionerna”?  
 A: Vart drar du gränsen för att vara aktiv på lektionen? 
 B: Tycker du att detta ska ligga till grund för betyg? 
 C: Varför/varför inte? 
 
8: Är det något som du vill tillägga eller fråga om angående det vi pratat om? 
 

 


