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Sammanfattning 
 

Skolämnet idrott som idag heter Idrott och hälsa har sedan dess införande år 1820 i den 

svenska skolan genomgått en rad förändringar. Tidigare forskning visar dock att många 

förändringar som skett på normativ nivå i styrdokument endast haft marginella konsekvenser 

för den praktiska undervisningen. Vidare belyser tidigare forskning att innehållet i ämnet i 

hög grad påverkas av andra faktorer förutom styrdokument, och att vissa aktiviteter fokuseras 

i undervisningen medan andra hamnar i skymundan. Uppsatsens syfte är att undersöka hur 

några lärare beskriver innehållet i Idrott och hälsa A. Undersökningen består av fem 

kvalitativa halvstrukturerade intervjuer och resultaten förstås med hjälp av läroplansteori. 

Studiens resultat visar att lärarna förhåller sig på olika sätt till ämnets kursplan och att de 

uppfattar kursens innehåll på olika sätt. Gemensamt för studiens lärare är dock att de anser att 

vissa aktiviteter i kursen såsom dans och friluftsliv hamnar i skymundan medan aktiviteter 

såsom lek fokuseras. Till skillnad från tidigare forskning säger sig studiens lärare inte bedriva 

mycket undervisning som innehåller olika lagbollspel. Denna studie diskuterar bl.a. hur ett 

visst innehåll i kursen blir till och hur olika innehållsliga moment förhåller sig till kursplanen. 

Vissa moment fokuseras mer i idrottsundervisningen än andra, och ett visst innehåll kan inte 

alltid förklaras utifrån de normer och riktlinjer som ges av kursplanen. Det är möjligt att det 

finns en diskrepans mellan vad som är avsett att göras i idrottsundervisningen och det som 

faktiskt görs, men det är problematiskt att utifrån kursplanen avgöra vilka aktiviteter som är 

rätt eller fel att bedriva inom kursens ramar. 
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1. Historik 

År 1820 infördes gymnastik som obligatoriskt ämne i Sveriges läroverk (Annerstedt 1991, 

Quennerstedt 2006, Swartling-Widerström 2005). Ämnet har sedan dess haft en egen 

utvecklingshistoria och har aldrig haft samma roll eller funktion som de andra ämnena i 

skolan. (Londos 2010, Quennerstedt 2006). Det har präglats av ett syfte som varit att fysiskt 

fostra eleverna till goda och dugliga samhällsmedborgare. Det har även förändrats genom åren 

och ett sätt att undersöka dessa förändringar är att se närmare på de namnbyten som skett. 

Ämnet hette Gymnastik fram till 1919, då det bytte namn till Gymnastik med lek och idrott. I 

och med Lgr 62 bytte man återigen namn till Gymnastik, men sedan ändrade man tillbaka och 

kallade i Lgr 80 ämnet för Idrott (Annerstedt 1991, Quennerstedt 2006, Swartling-Widerström 

2005). Idag heter ämnet Idrott och hälsa och har hetat så sedan den senaste läroplanen Lpo 94 

trädde i kraft. Dessa namnbyten fram och tillbaka visar på förändringar i mål, syfte, och 

innehåll som kan betraktas genom att studera läro- och kursplanerna över tid (Quennerstedt 

2006). Men det är inte alltid innehållet i undervisningen korrelerar med innehållet i 

styrdokumenten. Samma år som Lgr 69 kom ut kunde Engström (1969) bekräfta att 

idrottsundervisningens innehåll till största delen styrdes av lärarens egna idrottsliga bakgrund, 

egna idrottsintressen, och kompetens istället för av styrdokument (Engström 1969, Londos 

2010). 

 

Under andra halvan av 1800-talet dominerades ämnet helt av Per Henrik Lings pedagogiska 

gymnastik. Linggymnastiken som den kom att kallas, utfördes i grupp, innebar en strikt 

självdisciplin, och sågs som en friskvårdsverksamhet som man inte tävlade i. Runt sekelskiftet 

utmanades dock Linggymnastiken av tre nya innehållstraditioner. Den första traditionen 

innehöll ett mer militäriskt inriktat innehåll där skjutövningar och exercis var delar av 

undervisningen. Den andra traditionen var mer fysiologiskt inriktad där man fokuserade på 

konditionsträning och såg kroppen som en motor som kunde trimmas. Den tredje traditionen 

var den moderna sporten vi känner till idag som med sina olika grenar gradvis trängde sig in i 

idrottsundervisningen (Annerstedt 1991, Quennerstedt 2006). 

 

Under 1900-talets första hälft börjar lek och friluftsliv bli en del av idrottsämnet samtidigt 

som det militäriska innehållet dör ut i och med nya läroplaner som kommer år 1917 och 1919. 

Lek och friluftsliv är vid den här tiden underordnat ämnets gymnastikinnehåll, men de båda 

motiveras utifrån deras välgörande påverkan på elevernas hälsa. I början av 1900-talet börjar 
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även ämnet domineras mer och mer av ett fysiologiinnehåll där undervisningen bygger på 

fysiologisk vetenskap såsom att det är viktigt med god kondition och att alla elever därför bör 

träna minst 3x 30 minuter i veckan. Vetenskapliga fakta utgör här grunden för 

undervisningsinnehållet och aktiviteter som löpning, längdskidåkning, styrketräning, 

hinderbanor och liknande premieras. Ämnet förblir väldigt fysiologiskt inriktat ända fram till 

1960-talet då grunden i ämnet sakta börjar bytas ut mot en inriktning som mer fokuserar idrott 

och idrottsrörelsen. Fysiologin lever dock kvar i ämnet ända till idag, men mer som en form 

av motiv för hälsa och som teoretisk utgångspunkt (Annerstedt 1991, Quennerstedt 2006). 

 

Idrottsinslagen i ämnet växer sig med tiden allt starkare och blir i och med Lgr 80 den mest 

omfattande aktiviteten i idrottsämnets kursplan. Här domineras ämnet av aktiviteter från 

föreningsidrotten såsom bollspel, friidrott, orientering och simning (Quennerstedt 2006, 

Sandahl 2005). Men i och med läroplansreformen 1994 och de nya läro- och kursplanerna 

som då trädde i kraft blev ämnet målstyrt. Kort sagt innebar den nya målstyrningen att de 

tillvägagångssätten som tidigare förklarat hur man skulle uppnå målen i undervisningen till 

stor del togs bort, och kvar blev mål och kriterier i styrdokumenten. Det blev nu upp till varje 

enskild skola och lärare att tolka kursplanerna, omsätta dess intentioner i praktiken, och se till 

att eleverna nådde målen (Lundvall, Meckbach & Wahlberg 2008, Quennerstedt 2006, 

Sandahl 2005). Som tidigare nämnt bytte ämnet i samband med detta namn till Idrott och 

hälsa och tanken var att undervisningen skulle bli mer hälsoinriktad än den varit tidigare. De 

nya kursplanerna för idrottsämnet tonade även ner aktiviteter som bollspel och gav mer 

utrymme för aktiviteter som friluftsliv och dans. Faktum är att ordet ”boll” eller ”bollspel” 

inte nämns i någon av idrottsämnets kursplaner på grundskolan eller gymnasiet (Londos 

2010). 

2. Inledning 

Vi har valt att undersöka hur några lärare uppfattar innehållet i Idrott och Hälsa A. I och med 

att alla lärare som undervisar i Idrott och hälsa A lyder under samma kursplan är det relevant 

att fråga sig om allas undervisning ser likadan ut. Man kan även fråga sig vad det är som gör 

att olika lärare skapar olika innehåll? Eller om det är önskvärt att alla lärare har samma 

innehåll? Lärare kan tolka kursplanen olika och det som är ett givet undervisningsinnehåll för 

en lärare, kan vara ett otänkbart innehåll för en annan. Vi har under vår utbildning på GIH och 

under våra VFU-perioder erfarit hur omvandlingen mellan makronivå (styrdokument) till 

mikronivå (praktik) kan te sig väldigt olika för olika idrottslärare, och har därför valt att 
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undersöka saken vidare. Vi har valt att undersöka idrottsämnet på gymnasiet dels för att vi 

ämnar jobba där. Men även för att forskningen om gymnasiets idrottsundervisning är 

begränsad i jämförelse med den omfattande forskning som finns på grundskolan. (Londos 

2010). Ett syfte med detta arbete är att till viss del försöka fylla det tomrum som finns när det 

gäller svensk forskning om idrottsämnets innehåll på gymnasiet. 

3. Disposition 

Kapitel 1: Historik.  Här ges en kort historisk tillbakablick över ämnet. 

Kapitel 2: Inledning. Här följer en inledning där vi motiverar vårt val av ämne. 

Kapitel 3. Disposition. Här tydliggörs uppsatsens struktur. 

Kapitel 4: Syfte och frågeställningar. Här följer uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Kapitel 5: Tidigare forskning. Här presenteras tidigare forskning som är relevant för vårt 

syfte. Idrottsämnet belyses här utifrån två utvärderingar, två avhandlingar och internationell 

forskning. 

Kapitel 6: Teoretiska utgångspunkter. Här presenteras studiens teoretiska utgångspunkt 

läroplansteori. 

Kapitel 7: Metod. Här redovisas studiens metod. 

Kapitel 8: Resultat. Här redovisas studiens resultat. 

Kapitel 9: Diskussion. Här diskuteras studiens resultat och relateras till tidigare forskning. 

Kapitel 10: Referenslista.  

Kapitel 11: Bilagor. Vår intervjuguide samt kursplanen för Idrott och hälsa A. 

4. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur några lärare beskriver innehållet i Idrott och hälsa A. Vi 

kommer att använda oss av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer.  

Forskningsfrågan vi ställer oss är: 

 Hur beskriver några lärare innehållet i Idrott och hälsa A? 
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5. Tidigare forskning 

Vi ämnar belysa ämnet utifrån två utvärderingar, två avhandlingar och internationell 

forskning som är relevanta för vårt syfte. En av utvärderingarna (Eriksson 2005) behandlar 

dock grundskolans idrottsämne och inte gymnasiekursen Idrott och hälsa A. Trots detta kan 

ändå utvärderingens resultat vara intressanta att relatera till vår studie och andra studier på 

gymnasiet. Detsamma gäller en av avhandlingarna (Sandahl 2005) som även den belyser 

grundskolans idrottsämne, men vars slutsatser och resultat kan vara intressanta att jämföra 

med studier på gymnasiet. 

5.1 Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor 

År 2002 genomfördes en nationell utvärdering av ämnet i både grundskolan och gymnasiet. 

Den bestod av skolledarenkäter, lärarenkäter, elevenkäter, läroplans- och arbetsplansanalyser, 

lärarintervjuer, videoanalyser, samt analyser av läromedel och media. Genom att kombinera 

många olika undersökningsmetoder försökte man få en så nyanserad och allsidig belysning av 

idrottsämnet som möjligt. Utvärderingen resulterade i en mängd resultat, några av dem följer 

nedan.  

 

Det visade sig att den undervisning som genomförs i ämnet uppskattas av de flesta elever och 

eleverna anser även att de lär sig många olika saker i ämnet. Men utifrån kursplanerna finns 

det områden och perspektiv i undervisningen som kommer i skymundan. Samtal, reflektion 

och diskussion är ett sådant område, det har stöd i styrdokumenten men är sparsamt 

förekommande i undervisningen. Styrdokumenten för grundskolan och gymnasiet säger att 

ämnet skall ge möjligheter att ifrågasätta idealbilder om kroppen som finns i samhället. 

Utvärderingen visar däremot att lärarna inte tyckte att det var så viktigt att eleverna 

utvecklade sin kritiska förmåga (Eriksson 2003).  

 

Flera fysiska aktiviteter tycks också komma i skymundan i idrottsundervisningen. Dans och 

friluftsliv är två aktiviteter som omtalas i både grundskolans kursplan och kursplanen för 

Idrott och hälsa A, men som utövas betydligt mindre än andra aktiviteter som t.ex. bollspel. 

Det finns betydande skillnader mellan vilka aktiviteter som är de vanligaste i 

idrottsundervisningen och vilka som lärarna anser är de viktigaste. Bollaktiviteter av olika 

slag tillsammans med lekar är väldigt vanligt förekommande men ses av lärarna inte som lika 

viktiga i förhållande till hur ofta de förekommer i undervisningen. Samarbetsövningar, som 
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förvisso kan infatta både bollspel och lekar, anses av lärarna vara den viktigaste aktiviteten 

men uppges av väldigt få lärare som den vanligaste aktiviteten i undervisningen.  I kursplanen 

för ämnet i grundskolan lyfts även simning och orientering tydligt fram som viktiga 

aktiviteter. Grundskolelärarna i utvärderingen anser dock inte att dessa aktiviteter är särskilt 

viktiga och de förekommer inte heller lika mycket som andra aktiviteter, till exempel bollspel 

och lekar. I utvärderingen går det även att notera att de aktiviteter som är populärast bland 

pojkar också är de aktiviteter som är vanligast i undervisningen. Dans och aerobics som ger 

högst aktivitetsnivå bland flickorna ligger först på sjunde plats bland de vanligaste 

aktiviteterna i undervisningen. Detta trots att rörelse till musik och dans står omnämnt i 

ämnets kursplan för grundskolan vilket bollaktiviteter inte gör (Eriksson 2003). 

 

Enligt kursplanerna i ämnet, både i grundskolan och gymnasieskolan, betonas friluftsliv som 

en viktig aktivitet. I grundskolan gör kursplanen en stark koppling mellan friluftsliv och 

intresse för miljö- och naturfrågor (Eriksson 2003). I kursplanen för Idrott och hälsa A på 

gymnasiet är ett av uppnåendemålen att eleven skall ha kunskap om, upplevt, samt ha 

genomfört olika former av friluftsliv. För betyget mycket väl godkänt krävs det dessutom att 

eleven i Idrott och hälsa A planerar och genomför friluftsliv i nya miljöer och finner lösningar 

på oförutsedda situationer (Skolverket 2000). I utvärderingen framkom det att grundskolan 

hade 3,75 heldagar och 2,42 halvdagar friluftsverksamhet i genomsnitt läsåret 2000/2001. På 

gymnasiet visade det sig vara ännu färre dagar med friluftsverksamhet, nämligen 2,42 

heldagar och 1,75 halvdagar på ett läsår. Det bör dock noteras att det, som så mycket annat 

undervisningsinnehåll, kan variera väldigt mycket mellan olika skolor. Vissa skolor har inga 

friluftsdagar alls, med andra har mer än tio friluftsdagar per läsår (Eriksson 2003). Man kan 

jobba med friluftsliv på andra sätt än med friluftsdagar, även om det antagligen för många 

idrottslärare är svårt att på en idrottslektion hinna ut i naturen, uppleva den, genomföra 

kvalitativ undervisning, samt hinna tillbaka till skolan inom tidsramen för en lektion. 

5.2 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

Ämnesrapporten för skolämnet idrott och hälsa utfördes som en del i den nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003. Syftet med utvärderingen var framförallt att övergripande 

undersöka måluppfyllelsen, utpeka insatsbehov samt jämföra läget med en nationell 

utvärdering som genomfördes 1992. Utvärderingen omfattas av årskurs 5 till och med 9 där 

störst fokus riktas mot årskurs 9. Totalt omfattas utvärderingen av 10 000 elever och 1900 

lärare vid 197 skolor. I årskurs 9 var urvalet 6788 elever, drygt 1600 lärare och 120 rektorer. I 
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den ämnesspecifika delen för idrott och hälsa var urvalet 2407 elever och 82 lärare. Utifrån 

enkätsvaren i utvärderingen framkommer det bland annat att det vanligaste arbetssättet på 

idrottslektioner är grupparbeten följt av enskilt arbete. Det är även ovanligt att 

sammanhängande arbeten eller projekt genomförs i undervisningen, de flesta arbeten börjar 

och avslutas under en och samma lektion. Elevinflytandet beskrivs som relativt lågt både 

rörande arbetsmetoder inom moment och gällande tidsfördelningen mellan olika moment. Ett 

intressant resultat är att en betydligt större andel lärare än elever anser att eleverna får 

kännedom om kursplan och betygskriterier (Eriksson 2005). 

Gällande betyg föreligger ett signifikant samband mellan elevernas förväntade betyg och 

deras reella betyg. Det bör dock noteras att trots ovannämnda samband är andelen elever som 

anser att betygen är orättvisa ändå 24 %. De flesta av eleverna anser att ämnet är roligt och 

viktigt. När eleverna definierar vad som är viktigt i ämnet är det; samarbete, ha roligt, 

utvecklad kroppskännedom, förbättrat självförtroende samt förbättring av fysiologiska 

egenskaper såsom styrka och kondition. Hur mycket eller hur lite eleverna upplever att de lär 

sig på idrotten i skolan har ett signifikant samband med hur aktiva eleverna är utanför skolan. 

Ju mer aktiva eleverna är utanför skolan ju mindre anser de att lär sig i ämnet, och vice versa 

anser de elever som är inaktiva utanför skolan att de lär sig mer i skolans idrottsundervisning 

(Eriksson 2005). 

Det som lärarna i utvärderingen framhåller som det viktigaste med ämnet är att eleverna 

utvecklar en sund inställning till den egna kroppen följt av att de har roligt och lär sig 

samarbeta. Majoriteten av eleverna upplever att deras lärare förklarar på ett tydligt sätt och 

når ut med det som eleverna uppfattar vara lärarens syfte med undervisningen. De vanligaste 

platserna på vilka idrottsundervisningen bedrivs är gymnastiksal, motionsspår, skogsområde 

samt grus- eller gräsplan. Värt att notera är att teorisalar endast används av var femte lärare, 

huruvida detta beror på ovilja från lärarnas sida eller brist på lokaler fastslås ej i utvärderingen 

(Eriksson 2005). 

Eleverna i utvärderingen upplever sig själva som intresserade och ansvarstagande under 

idrottslektionerna. De upplever även att det råder en positiv stämning på lektionerna, trots 

detta kan det konstateras att en stor del av eleverna upplever miljön på lektionerna som bullrig 

och oordnad. När det gäller faktorer som samvarierar med elevernas betyg har föräldrarnas 

utbildningsnivå en viss inverkan då de eleverna med utbildade föräldrar har högre betyg. Den 

enskilt starkaste faktorn som förutser elevers betyg är dock hur aktiva med organiserad idrott 
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de är utanför skolan. Ju mer idrottsaktiva eleverna är utanför skolan ju bättre betyg tycks de få 

i idrottsämnet (Eriksson 2005).  

Vid jämförelsen mellan nationella utvärderingen 2003 med den nationella utvärderingen 1992 

framkommer betydligt fler likheter än skillnader. Bland de skillnader som ändå framkommer 

kan framhållas att eleverna uppfattar innehållet som mer tydligt och att de får visa vad de kan 

i större utsträckning vid 2003 års utvärdering än 1992 års utvärdering. Det visar sig också att 

eleverna upplever sig själva som mindre klumpiga i den senare utvärderingen, något som 

författarna tror sig kunna tillskriva den innehållsliga förskjutning som skett i ämnet i och med 

införandet av LPO 94 och nya kursplaner (Eriksson 2005). 

5.3 Spelet på fältet 

Mikael Londos belyser i sin avhandling Spelet på fältet (2010) vad som sker i 

undervisningspraktiken i kursen Idrott och hälsa A. Hans huvudfokus är att analysera hur 

relationen mellan idrott i skolan och idrott på fritiden ser ut, då i synnerhet förhållandet 

mellan bollspel i skolan och bollspel på fritiden. Men han ställer också frågan vad 

undervisningen i Idrott och hälsa A har för innehåll och hur det motiveras och anknyts till 

ämnets kursplan. Hans huvudsakliga empiri består av kvalitativa intervjuer med sexton 

idrottslärare som undervisar i Idrott och hälsa A. Avhandlingens teoretiska infallsvinklar är 

kopplade till Bourdieus syn på sociologi och epistemologi. Från Bourdieu lånar Londos 

(2010) bl.a. fältbegrepp, maktbegrepp och kapitalbegrepp för att förstå och analysera sina 

resultat.
1
 

 

Londos (2010) visar att bollspel ofta förekommer i undervisningen men sällan nämns i lokala 

kursplaner. Huruvida detta är en slump eller ej framgår dock inte. Bollspel är det enskilt 

största momentet i ämnets undervisning. Alla intervjuade lärare har det som innehåll från 

strax under hälften av all undervisningstid, upp till så mycket att vissa elever som har vissa 

lärare kan utöva det så gott som hela tiden tack vare valbara aktiviteter i 

idrottsundervisningen. Kategorin bollspel är dock bred och kan beroende på hur den 

definieras innefatta t.ex. fotboll, handboll, basket, baseboll, lacrosse, innebandy och betydligt 

fler aktiviteter. Londos (2010) påpekar, precis som Sandahl (2005), att lokalerna har stor 

                                                 
1
 För vidare läsning om hur Londos (2010) använder Bourdieu i sin avhandling, och hur Bourdieu kan användas 

för att förstå idrottsundervisning rekommenderas just Londos avhandling Spelet på fältet: relationen mellan 

ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid. (2010). 
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betydelse för vilket innehåll idrottsundervisningen får. En lärare i studien påpekar att dennes 

eget intresse för bollspel spelar stol roll i valet av undervisningsinnehåll. Och att detta leder 

till att t.ex. dåliga förutsättningar för friluftsliv gör att man hoppar över det till förmån för 

bollspel. Denna lärare är i studien inte på något sätt unik i sitt att resonera kring bollspelande. 

Samma lärare hävdar även att det viktigaste i ämnet kommer med om eleverna får spela 

mycket bollspel. Londos (2010) menar dock att av de tio uppnåendemålen i kursplanen för 

Idrott och hälsa A, går det endast att passa in delar av tre mål i ett undervisningsinnehåll med 

bollspel. 

 

Bollspelandet i kursen inramar hela den övriga undervisningen med sitt omfattande innehåll. 

Det finns med för att tillfredställa de elever som redan behärskar det och tycker det är roligt, 

och det finns med för att de elever som inte redan kan det skall lära sig det och 

förhoppningsvis tycka om det. De övriga inslagen som inte innefattar bollspel, är mest där för 

att de elever som inte tycker om bollspel, ändå skall delta på lektionerna. En lärare gör 

bedömningen att idrottsundervisningen huvudsakligen går ut på att göra eleverna så fysiskt 

aktiva som möjligt. Vilket gör att vad själva innehållet består av blir mer eller mindre 

betydelselöst (Londos 2010). 

 

I ämnets praktiska karaktär är det för läraren en ständig utmaning att försöka genomföra 

fysiska övningar, lekar, aktiviteter och spel så att alla kan vara med. Det gäller att försöka 

välja aktiviteter där så många elever som möjligt kan och vill vara med, och samtidigt försöka 

bedriva aktiviteterna på ett sätt så att så många elever som möjligt utvecklas och lär sig saker. 

Att bollspel utgör en så stor del av idrottsämnets innehåll hos alla lärarna i studien gör att det 

blir relevant att ifrågasätta huruvida undervisningen verkligen är till för att tilltala alla elever, 

eller bara de elever som är dominerande, gillar bollspel och får sina röster hörda i 

undervisningen. Att bollspelen tar så stor plats i ämnet kan inte motiveras utifrån vare sig 

kursplanen i Idrott och Hälsa A eller något av skolans övriga styrdokument (Londos 2010). 

 

Londos (2010) konstaterar att när det gäller moment som skall ingå in undervisningen, t.ex. 

friluftsliv, hamnar de ofta på efterkälken sett till hur mycket undervisningstid de får
2
. När 

aktiviteterna skall väljas låter lärarna de praktiska möjligheterna samt sina egna, och elevernas 

                                                 
2
 För vidare läsning om friluftslivets icke-vara i idrottsämnet rekommenderas Erik Backmans avhandling 

Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle and Values (2010). Där noteras det att friluftsliv betonas i 

såväl styrdokument som i lärarutbildningen men förekommer sparsamt i skolans idrottsundervisning. 
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önskemål styra vad ämnets innehåll blir. Få lärare i studien nämner att friluftsliv 

överhuvudtaget finns med i undervisningen. Att ämnets kärna är den fysiska aktiviteten är 

något som samtliga lärare i studien påtalar, det stämmer också väl överens med ämnets 

tradition. Denna fokus på fysisk aktivitet har gjort att ämnets teoretiska delar både haft och 

har en underordnad plats i undervisningen. För att inte ta för mycket tid från det som skulle 

kunna vara fysisk aktivitet blir det helt enkelt inte så mycket teoriundervisning, oavsett vad 

kursplanen säger. Ämnet handlar mer om att lektionerna, när de är slut, skall kännas i kroppen 

istället för att ha tillfört nya kunskaper till eleverna.  

Teori är ett av de innehållsliga momenten som först faller bort till förmån för fysiska 

aktiviteter, dess värde erkänns inte i jämförelse med att utföra någon fysisk aktivitet. En lärare 

i studien berättar att teoriundervisningen upptar ungefär 15-20 % av den totala 

undervisningstiden i kursen. Om alla lärare la upp sin teoriundervisning på det sättet skulle 

det bli ungefär ett 60 minuters teoripass i veckan och ungefär 20 teorilektioner per läsår. 

Studien visar dock att det är ovanligt för lärarna att planera in mer än tre till fyra teoripass per 

termin. Antingen integrerar lärarna den teoretiska undervisningen med den praktiska på ett 

sätt som möjliggör att eleverna får ta del av båda. Eller så ses kunskapen inte som annat än 

praktisk färdighet i ämnet. Studien visar få exempel på teoriundervisning som integreras i 

praktiska moment (Londos 2010).  

 

Redskapsgymnastik är ett innehållsmoment som studiens lärare helt avstår från eller endast 

har med i undervisningen på begäran. Historiskt sett har redskapsgymnastiken emellertid haft 

en stark plats i undervisningen men den har som många andra innehållsliga moment, förlorat 

striden om undervisningstid mot bollspelen. Det finns dock till skillnad från dans och 

friluftsliv, inget i kursplanen för Idrott och hälsa A som säger att redskapsgymnastik måste 

vara med. Och huruvida det ena eller andra innehållet får plats i undervisningen beror mycket 

på den enskilde lärarens preferenser. Men dans och rörelser till musik som finns nämnda i 

kursplanen och borde förekomma i undervisningen då? Nej, studien visar att även dans 

genomgående har en väldigt undanskymd plats i undervisningen eller inte finns med i 

undervisningsinnehållet överhuvudtaget. När dans väl finns med i undervisningen är det ofta i 

form av valbart innehåll, eftersom det inte är populärt bland eleverna (Londos 2010).  

 

När det gäller betygsättning i ämnet visar studien att den helt avgörande faktorn för att få 

betyg är att vara närvarande. Det faktum att de flesta elever inte har så mycket idrott på 

schemat gör att lärarna gärna vill att eleverna är närvarande på lektionerna. Allt som oftast 
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räcker det att vara närvarande på lektionerna för att få godkänt. Kommer bara eleverna på 

lektionerna får de ett godkänt betyg oavsett måluppfyllelse, påpekar många lärare i studien. 

De få elever som får IG har väldigt hög frånvaro och det är därför de inte får betyg i ämnet. 

Det är väldigt sällan en elev som kommer på nästan alla lektioner får IG. Lärarna har 

närvarokrav på mellan 50-80 % när betyget godkänt skall delas ut. Flit och attityd spelar vid 

betygsättningen också stor roll, om eleverna inte är rädda för att bli svettiga, är positiva, 

kommer på lektionerna, och kämpar bra kan de i princip räkna med att få minst godkänt i 

ämnet. Detta för med sig att ämnet och dess betygsättning blir mer baserad på fysisk närvaro 

än på kunskap och förståelse
3
 (Londos 2010). 

5.4 Ett ämne för alla?  

Björn Sandahls avhandling Ett ämne för alla? (2005) är en del i ett tvärvetenskapligt projekt 

benämnt Skola – Idrott – Hälsa (SIH-projektet) som genomfördes på idrottshögskolan i 

Stockolm mellan 2000-2004. I avhandlingen jämförs hur ämnet Idrott och hälsa ter sig på 

normativ och praktisk nivå utifrån en av Sandahl konstruerad analysram. Avhandlingens 

empiri utgörs av 1976 stycken intervjuer från SIH-projektet med elever i grundskolan samt 

styrdokumenten för grundskolan mellan år 1962-1994.  

 

Sandahl skriver att om styrdokumenten (den normativa nivån) jämförs med vad som görs i 

praktiken så fanns det i Lgr 62 och Lgr 69 en tydlig likhet mellan de båda. De aktiviteter som 

förespråkades i styrdokumenten var också de som dominerade innehållet i undervisningen. 

Sandahl (2005) refererar till äldre undersökningar som visar att endast dansmomentet i viss 

mån var eftersatt i förhållande till styrdokumenten. I och med Lgr 80 infördes de nya 

momenten ergonomi och hälsolära vilket innebar att ämnet teoretiserades alltmer. Detta 

medförde i sin tur att diskrepansen mellan normativ och praktisk nivå ökade. Förskjutningen 

gick till så att styrdokumentens rekommendationer förändrades men det reella innehållet i 

idrottsundervisningen förblev detsamma, med undantag såsom att gymnastikundervisningen 

minskade och bollspelsundervisningen ökade. Denna smärre förändring i innehåll är något 

som författaren tillskriver samundervisningsreformen som introducerades i och med Lgr 80. 

Tidigare hade bollspel dominerat pojkarnas undervisning medan flickorna haft mer 

gymnastik, och när de slogs ihop blev bollspelsundervisningen kvar på 

gymnastikundervisningens bekostnad (Sandahl 2005). 

                                                 
3
 Forskning i grundskolan visar på samma problematik. Se Jan-Eric Ekbergs avhandling Mellan fysisk bildning 

och aktivering (2009). 
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När Lgr 94 introducerades ersattes de tidigare huvudmomenten med breda kunskapsområden. 

Friluftslivsundervisningen och teoriundervisningen fick ett större utrymme medan idrotten i 

form av färdiga idrottsgrenar fick klart mindre utrymme. Sandahl (2005) konstaterar att dessa 

tämligen omvälvande förändringar i styrdokument endast fick marginella konsekvenser för 

den praktiska undervisningen. Författaren resonerar kring hur ämnet genomgått stora 

förändringar på normativ nivå sedan 1960-talet men konstaterar att undervisningen i praktiken 

i princip har varit oförändrad. Den normativa nivån förespråkar ett brett spektra av aktiviteter 

men på den praktiska nivån utövas ett betydligt smalare spektrum av aktiviteter. Sandahl 

(2005) menar att det är anmärkningsvärt att denna skillnad existerar när målet, nämligen 

funktionell undervisning, rimligen borde vara samma på båda nivåerna. 

 

Sandahl (2005) konstaterar vidare att hans resultat ligger i linje med allmänpedagogiska 

studier av Arwfedson & Lundman (1980) som visar att det snarare är resurser och övriga 

ramfaktorer på den givna skolan och inte styrdokument vad undervisningens innehåll blir. 

Sandahl (2005) går till och med så långt att han menar att läroplanen skulle kunna avskaffas 

utan att det skulle påverka den praktiska undervisningen överhuvudtaget. 

5.5 Internationell forskning 

Internationellt sett finns det en rad skillnader gällande vilket syfte idrottsämnet har.  Generellt 

sett är dock ämnet precis som i Sverige förknippat med hälsa. I USA är idrottsämnet mer 

sammanlänkat med idrottandet utanför skolan vilket leder till att syftet blir mer 

prestationsförberedande än hälsofrämjande. (Rossi, Tinning, McCuaig, Sirna & Hunter 2009). 

Utifrån det hälsofrämjande synsättet som för oss är det mest relevanta finns det inom den 

internationella forskningen en rad olika sätt att tackla frågan hur god hälsa skall uppnås. 

Hardman (2006) menar att idrotten i skolan skall vara uppbyggd på ett sätt så att den syftar till 

att utveckla eleverna fysiologiskt och därmed motverka hälsoproblem. Detta mer patogena 

synsätt på hälsa företräds även av Graber, Locke, Lambdin & Solmon (2008) som menar att 

huvudsyftet med idrottsundervisningen är att se till att eleverna är delaktiga i måttlig till 

kraftig fysisk aktivitet under idrottslektionerna. Exakt vad som görs på lektionerna är 

underordnat detta syfte. 

Kirk (1988) konstaterar att det i bl.a. Storbritannien och Australien har skett en förskjutning 

mot en idrottsundervisning som syftar till att förbättra elevernas hälsa. Det som Kirk (1988) 



 

 

15 

menar glöms bort är att om motivationen kommer utifrån, genom att någon säger till dig vad 

du skall göra, istället för inifrån i form av att du gör något lustfyllt minskar chansen att inre 

motivation skapas hos eleverna. Då det är den inre motivation som har visat sig korrelera med 

ett livslångt lärande är det just denna som det bör fokuseras på i idrottsundervisningen (Kirk 

1988).  

Kirks (1988) resonemang exemplifierar en vedertagen syn på vad som är målet med 

idrottsundervisningen i skolan, nämligen att förbereda eleverna för ett livslångt lärande. Hur 

väl skolan lyckas med detta påverkas av en rad faktorer.  Det har visat sig att elevcentrerad 

undervisning där eleverna är med och påverkar innehållet i högre grad än lärarcentrerad 

undervisning leder till att eleverna blir motiverade till ett livslångt lärande (Kirk 2001). 

MacPhail, Halbert, McEvilly, Hutchinson & MacDonncha (2005) visar att det som avgör om 

eleverna fortsätter att idrotta senare i livet är om de upplever undervisningen som rolig samt 

om de behärskar det de utför. MacPhail m.fl. (2005) belyser vidare att begreppet ”roligt” ofta 

trivialiseras och benämns som en faktor som går ut över kvaliteten på undervisningen. 

MacPhail m.fl. (2005) visar även att det som krävs för att elever skall ha roligt är utövande av 

frihet och medbestämmande, känslan av att vara en del av en grupp, få en upplevelse av 

inlärning, och att de får lyckas. Författarna menar utifrån detta att rolig undervisning torde 

leda till ökad motivation vilket i sin tur kan leda till större möjligheter för livslångt lärande. 

(MacPhail m.fl. 2005). Keating, Guan, Pinero & Bridges (2005) företräder ytterligare ett 

synsätt där de menar att det som avgör möjligheten för livslångt lärande är lärarens förmåga 

att motivera, och framförallt att ge eleverna redskap att kunna fortsätta vara aktiva och ha hög 

hälsa i vuxen ålder.  

Flera internationella forskare har visat att det finns en problematik med undervisning som är 

alltför prestationsorienterad då denna inte når de elever som är minst aktiva och minst tränade. 

Kirk (2004) kritiserar exempelvis Storbritanniens syn på idrottsundervisning som han menar 

tar för mycket intryck av elitidrott och då främst fotboll. Kirk (2004) menar att det istället är 

viktigt att sträva efter en kvalitativ idrottsundervisning som syftar till livslång fysisk aktivitet. 

Kirk (2004) anser att idrotter som t.ex. färdiga bollspel absolut har en plats i 

idrottsundervisningen, men att dessa alltför ofta används på ett okritiskt sätt. Istället bör lärare 

använda färdiga idrotter som ett arbetsredskap för att uppnå någonting annat (Kirk 2004).  

Kunskapsinnehållet i idrottsämnet är omdebatterat och det finns internationellt sett en vitt 

skild syn på vad ämnet bör innehålla. Siedentop (2002) menar att denna innehållsproblematik 
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härrör från idrottens brist på konkret relation till ett akademiskt ämne. Han menar att denna 

avsaknad leder till att det är otydligt vad som är kärnfullt i ämnet. Tinning (2002) menar att 

problematiken ligger i den oenighet som finns kring vad som är ämnets syfte. Denna brist på 

koncensus leder till att ämnet ofta försöker att innefatta för mycket och tilltala för många. 

Spretigheten gällande önskvärt innehåll gör även att en rad olika infallsvinklar används när 

forskning kring innehållet i idrottsämnet bedrivs. Ofta är forskningen inriktad på vilka 

konsekvenser en specifik undervisningsmodell får. Gubas-Colins (2007) beskriver exempelvis 

hur en modell för att utveckla elevernas spelförståelse i olika spel (i detta fall tennis) kan vara 

en metod för att uppnå en rad syften såsom ökad motorisk skicklighet och ändamålsenligt 

användande av befintlig kunskap. Takashi & Metzler (2005) beskriver vilka konsekvenser 

användandet av en modell för att stärka elevernas förståelse för ”kropps- och själsambandet” 

får i en skola i Japan.  Andra forskningsinriktningar studerar dialogen mellan lärare och elev 

och hur frågor ställs till eleverna. Wallian & Chang (2007) beskriver exempelvis hur olika 

strategier i samtalet med elever får konsekvenser för elevernas möjlighet att skapa 

meningsfullhet och ger olika utrymme för reflektion kring det egna idrottandet. Även Wright 

& Burrows (2006) tittar på lärarens tal och undersöker hur talet om förmåga får konsekvenser 

för elevernas utvecklande av förståelse för likvärdighetsaspekter rörande kön, etnicitet och 

social klass. Ett ytterligare forskningsområde är olika lärarstrategier och hur väl dessa ger 

elever möjlighet att producera och reproducera kunskap (Cothran & Kullina 2008). Mångfald 

och olikhet i idrottsundervisningen och dess konsekvenser för innehållet är även det ett 

välbeforskat område (se t.ex. Macdonald, Abbott, Knez, & Nelson 2009, Hodge, Ammah, 

Casebolt, LaMaster, Hersman & Samalot-Rivera 2009). 

Det finns med andra ord en bred internationell forskningsbas som är riktad mot olika specifika 

delar av ämnet. Hur olika modeller för innehållet i idrottsämnet får olika konsekvenser i 

undervisningen är även väl undersökt. Vi betonar dock i likhet med Ekberg (2009) att det 

råder brist på litteratur som är specifikt riktad mot att problematisera vilka olika innehåll som 

idrottsämnet ger möjlighet för, i synnerhet innehåll i ämnet på gymnasienivå.  
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6. Teoretiska utgångspunkter 

Läroplansteori 

Begreppet läroplan har i vårt språk en konkret betydelse. Det förekommer i 

utbildningssammanhang och brukar innehålla utbildningens mål, innehåll, syfte och 

tidsfördelning. Varje läroplan påverkar den reella undervisningen på något vis. För att förstå 

hur denna påverkan ter sig är det relevant att använda sig av läroplansteori (Lundgren 1978). 

Vi använder oss av Lundgrens och Bernsteins läroplansteorier för att utifrån vårt resultat 

problematisera vägen från kursplan till reell undervisning. Vi är medvetna om att läroplan och 

kursplan är två olika saker, men anser ändå att läroplansteori kan hjälpa oss att förstå våra 

resultat och vägen från styrdokument till undervisning. Vi använder oss av Bernsteins tre fält 

som beskriver vägen från uppkommen kunskap till faktisk undervisning samt Lundgrens tre 

läroplansnivåer. Vidare använder vi Lundgrens begrepp normativa svar och förklarande svar, 

samt faktiskt existerande läroplan och läroplansideologi för att förstå vårt resultat. Samtliga 

begrepp presenteras nedan. 

Lundgren (1978) urskiljer tre nivåer i en läroplan makro-, meso- och mikronivån. Makronivån 

handlar om hur kunskaper, värderingar och erfarenheter väljs ut och organiseras i läroplanen. 

På denna nivå diskuteras varför en viss kunskap uppfattas som mer väsentlig än andra, och 

därför skrivs ned i läroplanen. På mesonivån beskrivs hur läroplanen utformas rent konkret. 

Vilka som utformar den, hur beslutsprocesserna ser ut, hur forskning påverkar utformandet av 

läroplanens innehåll, samt hur de konkreta formerna för kontroll och utvärdering ser ut. 

Mikronivån behandlar frågor kring hur en konkret läroplan och konkreta läromedel styr den 

faktiska undervisningen. Här framkommer hur en läroplan styr undervisningen, vilken typ av 

inlärning läroplanen leder till, vilket mål, innehåll, och vilken undervisningsmetod läroplanen 

skapar. (Lundgren 1978). Vi ämnar fokusera på den tredje nivån, mikronivån.  

Bernstein använder sig av en läroplansteoretisk modell för att förstå vägen från uppkommen 

kunskap till undervisning. Han delar in modellen i tre fält, produktionsfältet, 

rekontextualiseringsfältet och reproduktionsfältet. Det är i produktionsfältet som kunskap 

uppkommer. Bernstein menar att genom forskning skapas ny kunskap och det otänkbara görs 

tänkbart. Till detta fält hör enligt Bernstein forskningen inom psykologi, ekonomi, sociologi 

och medicin (Kirk 1988). Macdonald (2003) avgränsar fältet på så sätt att 

kunskapsproduktionen främst sker på universitet och i internationella policyorganisationer. 
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MacPhail m.fl. (2005) gör tillägget att kunskap även kan bildas på andra fält som 

föreningsidrott och hälsofrämjande verksamheter. 

Nästa steg i Bernsteins modell benämns som rekontextualiseringsfältet, här tolkas den 

kunskap som uppstått inom produktionsfältet. Forskning som skett inom andra fält blir här till 

pedagogisk kunskap genom att en rad diskurser förs samman och bildar en pedagogisk 

diskurs. Det är i detta fält som läroplaner, kursplaner, läroböcker och övriga policys blir till. 

Innehållet i dokumenten är färgat av vad som anses värt att veta vid en särskild tid och plats. 

Dokumenten är alltså färgade av de vid tidpunkten rådande samhällsdiskurserna (Macdonald 

2003, Kirk 1988). Sandahl (2005) exemplifierar att detta är en realitet i den svenska skolan 

när han pekar på att idrottsämnet på en normativ nivå har följt rådande samhällsdiskurser 

genom historien.  

Det sista steget i Bernsteins läroplansteoretiska modell benämns reproduktionsfältet. Det är i 

detta fält som kunskapen förmedlas vidare till eleverna på den lokala arenan. Här befinner sig 

lärare och rektorer och övrig skolpersonal och av dem framställda dokument som exempelvis 

lokala kursplaner eller betygsmatriser. Det är de som äger tillträde till reproduktionsfältet som 

har störst möjlighet att påverka vad som i realiteten lärs ut i skolorna (Kirk 1988). 

En problematik som har påvisats av flera forskare är att det på många platser finns en tydlig 

skillnad mellan vad som borde vara innehållet i undervisningen enligt dokument från 

rekontextualiseringsfältet och vad som verkligen är innehållet på reproduktionsfältet. En 

orsak till detta är att dokument skapade på rekontextualiseringsfältet förstås på ett annat sätt 

annat sätt av de tolkar dem på reproduktionsfältet. Ytterligare anledningar kan vara att de som 

är verksamma i reproduktionsfältet påverkas av fler saker än de faktorer som ryms i 

rekontextualiseringsfältet (Se t.ex. Mechbach & Lundvall 2008, Kirk 2001). Vi ämnar 

fokusera på relationen mellan rekontextualiseringsfältet och reproduktionsfältet. 

Även Lundgren (1978) tar upp att omformningen mellan makro- och mikronivå kan vara 

problematisk. Människor som ställs inför denna problematik kan när de blir frågade om den 

svara på två olika sätt. Den ena typen av svar kallas för normativa och anger vad som bör 

göras. Den andra typen av svar kallas för förklarande och förklarar ett existerande fenomen, 

eller vad som egentligen görs. Kortfattat är ett normativt svar hur det borde vara medan ett 

förklarande svar beskriver hur det verkligen är (Lundgren 1978). 
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För att vidare belysa hur läroplaner omvandlas till praktisk undervisning gör Lundgren (1978) 

en åtskillnad mellan läroplansideologier och faktiskt existerande läroplaner. En 

läroplansideologi är en föreställning om vad en utbildning bör vara, den kan jämföras med 

utbildningens styrdokuments syfte. En faktiskt existerande läroplan är vad en utbildning är i 

praktiken, oavsett vad ideologin säger. Huruvida en viss läroplansideologi eller en viss 

läroplan får en verklig genomslagskraft hänger samman med vilka krav som ställs på 

undervisningen från samhällets sida men också vilka ändamål eller undervisningen har i 

samhället. Viktigt för genomslagskraften är även hur väl ideologin eller läroplanen som 

skapas på makronivå grundas på den befintliga kunskap och de förutsättningar som finns på 

mikronivån (Lundgren 1978). 

Kirk (1988) skriver att det i Australien har gjorts försök att involvera lärare i tillkomsten av 

styrdokument. Detta har dock inte fungerat på grund av kraftfulla institutionella strukturer och 

även strukturen på det specifika projektet. Kirk (1988) förespråkar som en lösning på 

problemet att lärare bör utföra en kollegial granskning tillsammans med 

utbildningsadministratörer för att försöka utröna hur styrdokumenten tolkas på 

reproduktionsfältet och sedan genom utbildningsadministratören föra denna kunskap tillbaka 

till rekontextualiseringsfältet där den kan påverka kommande styrdokument. Detta menar 

Kirk skulle stärka tillämpningsbarheten av styrdokumenten och möjliggöra en utformning 

som förstås och tolkas på ett liknande sätt på olika nivåer (Kirk 1988). 

7. Metod 

Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Det tillvägagångssättet 

har vi valt då vi ansåg att det på ett bättre och mer utförligt sätt kunde svara på vår 

frågeställning, än vad t.ex. enkäter eller observationer hade gjort. Halvstrukturerade intervjuer 

innebär i det här fallet att vi genomfört dem med en hjälp av en intervjuguide, dock inte en 

intervjuguide med en mängd specifika frågor utskrivna. Utan istället en intervjuguide med 

färre och mer öppna frågor som vid behov kunnat följas upp med relevanta följdfrågor, som i 

sin tur kunnat anpassas till den aktuella samtalssituationen och respondenten. Silverman 

(2010) förespråkar att öppna frågor istället för slutna används när man vill åt människors 

upplevda erfarenheter. Detta för att på ett effektivare sätt komma åt respondentens tankar och 

förståelse kring vissa fenomen. 
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Kvalitativa metoder handlar om att försöka karaktärisera olika fenomen. Det innebär bland 

annat att försöka finna olika drag, egenskaper och nyanser hos det som studeras. Inom det 

kvalitativa forskningsfältet är en strävan att komma forskningsobjekten närmare in på livet 

och söka mer uttömmande svar än vad kvantitativ forskning gör (Bryman 2002, Silverman 

2010, Repstad 2007, Kvale & Brinkman 2009). Vidare är det inom kvalitativ forskning inte 

lika viktigt med mätning som inom den kvantitativa forskningen, även om mängdangivelser är 

svåra att undgå när man väl presenterar sin studie (Bryman 2002, Repstad 2007). För att 

genomföra vår intervjustudie har Steinar Kvales (2009) sju stadier i en intervjuundersökning 

som beskrivs i Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann 2009) tagits till 

hjälp. Nedan beskrivs hur de sju stadierna använts i vår studie. 

 

Tematisering: Till en början formulerades flera olika syften och frågeställningar som hade 

med idrottsämnet att göra. Vi skaffade oss nödvändig förkunskap genom att läsa relevant 

litteratur för vår studie. Till sist fastslogs ett syfte med tillhörande frågeställning och det 

bestämdes då även att kvalitativa intervjuer skulle användas för att svara på vår frågeställning. 

Planering: Här planerades hur intervjuerna skulle gå till och vi formulerade intervjuguiden. 

När intervjuguiden var klar bestämde vi oss för hur vi skulle få tag på lärare att intervjua, 

samt lånade en diktafon för att kunna spela in de kommande intervjuerna. 

Intervju: De fem intervjuerna genomfördes som planerat och intervjuguiden behövde aldrig 

revideras, även om följdfrågorna som ställdes vid de olika intervjuerna varierade. Vi försökte 

genomföra intervjuerna på ett öppet och reflekterande sätt och ställde följdfrågor till så gott 

som alla guidens frågor. Vi försökte följa de tips gällande genomförandet av kvalitativa 

intervjuer som ges av Repstad (2007), Kvale & Brinkmann (2009) och Silverman (2010). 

Utskrift: Ljudupptagningarna från diktafonen transkriberades ordagrant. Allt som sades under 

intervjuerna transkriberades och även pauser noterades. 

Analys: Här gjordes ett urval och sådant som ansågs ovidkommande för vår frågeställning 

sorterades bort och fokus lades på det material som kunde svara på den. När det var klart 

analyserade vi tillsammans materialet utifrån frågeställningen med hjälp av våra teoretiska 

utgångspunkter.  

Verifiering: Arbetets validitet, reliabilitet, och generaliserbarhet verifierades. 

Rapportering: Här skrevs arbetets resultat- och diskussionsdel. När detta genomförts 

påbörjades en omfattande redigering av arbetet.  
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7.1 Genomförande 

Kontakt med lärarna fick vi genom att besöka deras respektive arbetsplatser och fråga 

huruvida de var villiga att ställa upp på en intervju. Detta fungerade bra då vi på alla de 

besökta skolorna fick minst en lärare som var villig att ställa upp på en intervju. Intervjuerna 

var mellan 30-45 minuter långa och genomfördes i avskilda grupprum eller arbetsrum på 

skolorna. I början av intervjuerna förklarade vi kortfattat syftet med studien, vi ställde sedan 

några korta inledningsfrågor innan vi började med frågorna i intervjuguiden. Vi var båda 

närvarande vid samtliga intervjuer och kunde därför turas om att ställa frågorna från 

intervjuguiden och tillsammans försöka ställa följdfrågor som var relevanta för vår 

frågeställning. Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades i efterhand. Trots att 

ingen intervju var kortare än 30 minuter är vi av uppfattningen att samtliga intervjuer 

genomfördes utan tidspress, stress eller andra störningsmoment. 

 

Lärarna informerades i början av intervjuerna också om deras anonymitet, vår tystnadsplikt, 

och att vår intervjustudie följde de forskningsetiska principerna som står att läsa i 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2002). Vetenskapsrådet har delat upp individskyddskravet i fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen. Här följer en kort beskrivning om hur vi arbetat utifrån de olika 

kraven: 

 

Informationskravet: Vi informerade respondenterna om studiens syfte innan intervjuerna. Då 

vårt syfte är av beskrivande karaktär i motsats till mätande eller kontrollerande fann vi att 

denna information inte kom att påverka respondenternas svar. 

 

Samtyckeskravet: Respondenterna informerades om att deltagande i studien var frivilligt och 

vi frågade även huruvida de gick med på att spelas in med diktafon. Dessa förfrågningar var 

muntliga och gavs i anslutning till respektive intervju. 

 

Konfidentialitetskravet: Samtliga namn på respondenterna är fingerade. Alla beskrivande 

karakteristika rörande intervjupersonerna förutom ålder, år i yrket och kön är utelämnade för 

att värna om respondenternas konfidentialitet. Vi finner det osannolikt att det utifrån vår 

uppsats går att identifiera någon enskild person.   
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Nyttjandekravet: Vi ämnar inte sälja, låna ut eller på något sätt föra vidare uppgifter som 

framkommit i studien för användning i kommersiella och ovetenskapliga syften. Vi kommer 

inte heller att förmedla vidare information som framkommit i studien så att den på något sätt 

kan användas mot enskilda respondenter.   

7.2 Urval och avgränsning 

Vi ville att de fem idrottslärare vi skulle intervjua skulle finnas inom ett rimligt avstånd från 

oss och därför begränsades urvalet till en medelstor stad i Mellansverige. Det var också det 

enda urval som gjordes. Denna typ av urval kallas bekvämlighetsurval (Bryman 2002, 

Silverman 2010).  

 

Av de fem idrottslärarna var det fyra stycken män och en kvinna, två av lärarna arbetade på 

samma skola. Dessa två lärare arbetade emellertid i olika arbetslag, hade aldrig lektioner 

tillsammans och arbetade på det stora hela avskilt ifrån varandra. De intervjuade lärarna var 

mellan 32-45 år gamla och hade arbetat mellan 3-19 år i yrket. Fyra var utbildade två-

ämneslärare och en var ett-ämneslärare och undervisade endast i idrott. 

7.3 Metoddiskussion 

Silverman (2010) skriver att validitet är ett annat ord för sanning. Han skriver vidare att man 

bör fundera över validiteten i en förklaring när forskaren tydligt inte gör några försök att göra 

upp med motsägelsefullheten i resultatet, eller generaliserar resultatet i en för bred kontext. 

Bryman (2002) menar att validitet handlar om huruvida slutsatserna som genererats från en 

undersökning hänger ihop eller inte. Inom kvantitativ forskning handlar validitet även om de 

kausala slutsatserna som dras ur empirin är hållbara eller inte.  

Det går aldrig att komma ifrån att saker förstås på ett sätt som är färgat eller subjektivt. Detta 

är i de flesta fall ej heller eftersträvansvärt inom kvalitativ forskning, utan det handlar snarare 

om att vara medveten om sin subjektivitet (Bryman, 2002, Silverman 2010, Repstad 2007, 

Kvale & Brinkman 2009). Att använda sig av en vedertagen teori kan vara ett sätt att göra upp 

med en del av godtyckligheten eftersom saker då ses och förstås utifrån ett vedertaget synsätt. 

Teorin och den egna förståelsen blir helt enkelt ramverket som data tolkas utifrån istället för 

enbart den egna förståelsen vilket kan leda till en ökad validitet i slutsatserna (Silverman 

2010). En fördel med kvalitativ forskning i förhållande till kvantitativ forskning är att 

forskaren kan sätta begrepp inom citationstecken och förstå dem på olika sätt istället för att 
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som i en kvantitativ ansats, eftersträva en objektivitet som i många fall är ouppnåelig. 

(Silverman 2010, Bryman 2002). 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras. Begreppet 

reliabilitet härstammar från kvantitativ forskningstradition och dess relevans inom kvalitativ 

forskning är begränsad. Denna begränsning kommer sig av att det är omöjligt att ”frysa” en 

social miljö, vilket skulle vara förutsättningen för att studien skulle kunna upprepas med exakt 

samma resultat. Det som blir relevant när det gäller reliabilitet i kvalitativa studier handlar om 

hur väl forskaren beskriver vad som görs samt hur han använder sig av relevanta teorier för att 

förstå resultaten (Bryman 2002, Silverman 2010).  

 

Bryman (2002) skriver att urvalstekniken som används i en studie är beroende av huruvida 

generaliseringar av resultatet är relevanta för studiens syfte. Då vi använder kvalitativa 

intervjuer som till sin natur är mer beskrivande än generaliserande anser vi att ett strategiskt 

urval utifrån karakteristika såsom kön, ålder och etnicitet på intet sätt hade stärkt studiens 

validitet. Forskning som beaktar dessa faktorer utgår från mer kvantitativa frågeställningar 

och kräver ofta ett kontrollerat urval bestående av långt fler respondenter. Det kan dock vara 

intressant att utifrån kvalitativ forskning finna frågor som i framtiden är intressanta att 

undersöka kvantitativt för att stärka validiteten (Bryman 2002, Silverman 2010). 

 

Silverman (2010) skriver att det utifrån en kvalitativ forskningsansats är viktigt att vara 

försiktig med att generalisera resultaten utanför den egna intervjuade gruppen. Fokus bör 

istället ligga på att diskutera vad som är intressant med studiens data, något vi tagit fasta på i 

vår studie. Vi har låtit vår begränsade tidstillgång och våra begränsade resurser styra urvalet. 

Detta menar Silverman (2010) i de flesta fall är helt tillräckligt då studenter framförallt bör 

kunna beskriva hur urvalet gått till samt visa på förståelse för studiens generaliserbarhet 

genom att problematisera den. 

 

Ett problem med intervjuer kan vara den sociala önskvärdhetseffekten som gör att människor 

svarar på ett sätt som de tror att de bör svara. Alltså att respondenten svarar normativt istället 

för förklarande. (Bryman 2002, Silverman 2010, Repstad 2007, Kvale & Brinkman 2009). 

Silverman (2010) påpekar att det i en del sammanhang även kan finnas en skillnad på dem 

som är villiga att delta i en studie och de som väljer att inte göra det. Dessa två faktorer 

tillsammans gör att svaren i intervjuer kan vara mer normativa än förklarande. Vi har i den 
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mån det är möjligt försökt förklara för samtliga intervjuade lärare att vi var ute efter svar som 

avspeglar deras verklighet eller praktik, samt att vi inte på något sätt premierat svar som 

ligger i linje med de normer kursplanen förmedlar. 

  

Avslutningsvis skall poängteras att vi har studerat idrottslärarnas uppfattningar om kursen 

Idrott och hälsa A. I och med att inga observationer har genomförts vet vi emellertid inte vad 

som faktiskt sker i undervisningen. Det är således lärarnas utsagor vi uttalar oss om och inte 

vad som faktiskt sker i undervisningen. Vi har i vårt tolkningsarbete försökt att ta fasta på att 

det som student är bättre att dra för små än för stora slutsatser av materialet. Vi är medvetna 

om att vi inte fullt ut kan jämföra vårt resultat med tidigare forskning, då vårt resultat till sin 

natur är strikt kontextberoende. Vi kan dock lyfta fram delar av resultatet och relatera dem till 

tidigare forskning för att visa på intressanta likheter eller olikheter.  

8. Resultat 

Här följer resultaten av våra intervjuer. Våra tankar kring resultatet samt jämförelser med 

tidigare forskning står att läsa under ”Diskussion”. De lärare som ingår i studien har vi valt att 

kalla för Niklas, Karin, Ola, Daniel och Lars. Namnen är fingerade. 

8.1 Hur blir innehållet till? 

Lärarna påpekar att det finns en rad faktorer som påverkar kursens innehåll. Samtliga lärare 

påtalar att det geografiska läget och materialtillgången påverkar vilket innehåll som blir till. 

De flesta lärarna i studien framhåller även att undervisningen blir till utifrån kursplanen på så 

sätt att de utifrån målen och betygskriterierna skapar ett undervisningsinnehåll: ”Att man 

utgår från målen och tolkar dem så de ligger ju till grund för hela undervisningen, sen lägger 

man ju olika tyngdpunkt på olika mål med vissa saker som man gör mer” (Niklas). Karin läser 

dock överhuvudtaget inte kursplanen men gör ändå antagandet att det reella innehållet på 

lektionerna förmodligen är i linje med kursplanen. Hon resonerar om kursplanen på följande 

vis: 

 

Nej, alltså det viktiga är ju hur man är mot varandra och fan inte vad det står i 

kursplanen. Det kan stå precis vad som helst, känner inte eleverna att jag respekterar 

dom så kommer dom aldrig å respektera mig. Så, jag tror att det är mötet som gör 

nåt, sen är det klart, det är kul om dom lär sig nåt på vägen också va (Karin). 

 



 

 

25 

Detta kan tyda på att hon bedömer att det viktigaste med undervisningen är att eleverna 

utvecklas socialt och relationellt snarare än att de lär sig ett bestämt innehåll. Daniel menar att 

kursplanen ibland påverkar undervisningens innehåll men att det oftast är andra saker som 

styr vad innehållet i undervisningen blir. Och ofta är det först efter genomförandet av ett 

moment som Daniel försöker koppla tillbaka till betygskriterier och mål. Han sammanfattar 

vid ett tillfälle under intervjun på ett tydligt sätt vilka faktorer som påverkar innehållet: ”Men 

det är, ja, det är ganska stor, jag tror att det påverkas rätt mycket av lokalerna, innehållet i 

materielrummen, och kollegorna. Men även det jag känner mig trygg i” (Daniel). Alla lärare i 

studien uttrycker i likhet med Daniel att de påverkas av material och lokaler, och de flesta 

uttrycker att de tar utgångspunkt i vad de själva känner sig trygga i när de skapar innehållet i 

undervisningen. En lärare säger i samband med hur denne påverkas av kollegor och ”vad som 

sitter i väggarna” såhär: ”Nej, det finns inte här. Inte vad jag kan känna. Det kan bero på 

många saker. Dels kanske att jag är själv här, i dom här lokalerna, med mitt program” (Ola). 

De andra lärarna säger dock att de påverkas av sina kollegor och deras sätt att arbeta. Detta 

visar att det förmodligen finns en skillnad lärarna emellan i hur mycket de påverkas av sina 

kollegor och eventuella arbetssätt som kan ”sitta i väggarna”. 

8.2 Fysiska aktiviteter 

Ingen av lärarna menar att bollspel är något som det läggs stort fokus på, istället uttrycker de 

en vetskap om att bollspel inte står omnämnt som ett moment i kursplanen. En lärare uttrycker 

det explicit, medan flera andra lärare antyder det. Lärarna motiverar bollspelandet med att det 

kan användas som ett medel för att nå upp till flera av målen i kursplanen. En lärare säger 

exempelvis: ”Om man tittar på målen så finns det ju ingenting som varken står fotboll eller 

bollaktiviteter eller någonting av det där. Men det finns ju många av målen som man kan 

uppnå genom att plocka fram till exempel bollen va” (Daniel). Exakt vilka mål han syftar på 

och hur han menar att de skall uppnås med hjälp av bollspel framgår inte.  

 

Friluftsliv är ett av få moment som tydligt omnämns i kursplanen
4
 och något som alla lärare, 

förutom en, säger sig vara medvetna om. Lärarna väljer dock att förhålla sig till detta på olika 

sätt. En lärare menar att friluftsliv är något som ligger honom varmt om hjärtat och som han 

undervisar mycket i. Flera lärare känner dock att de är begränsade av faktorer som tid, skolans 

läge, och ekonomiska resurser när det kommer till att utöva friluftslivsundervisning. Det tar 

helt enkelt för mycket tid i anspråk och är ofta för dyrt för att det skall kunna genomföras utan 

                                                 
4
 Se Kursplan för Idrott och hälsa A (Skolverket 2000). Se bilaga. 
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problem. Vidare berättar en lärare att friluftslivsundervisning ibland kräver mycket 

sammanhängande lektionstid och att det inte alltid bemöts positivt av lärare i andra ämnen: 

”Vi går ju ut med datum ganska tidigt men det har hänt mig också ibland att någon har sagt 

till mig att du kan ta din friluftsdag och stoppa upp den, då undrar man liksom” (Ola).  

 

Lärarna i studien definierar friluftsliv på skilda sätt. Denna skillnad tydliggörs särskilt när två 

lärare som gör ungefär samma aktiviteter, nämligen en kanottur och en vandring per läsår, 

uttrycker värdet i detta på skilda sätt. Den ena läraren menar att det är tillräckligt för att uppnå 

kursmålen, medan den andre istället frågar sig om det överhuvudtaget finns något värde i att 

ha så lite friluftsliv. Det blir när dessa resonemang ställs mot varandra intressant att fråga sig 

om det är ett rimligt antagande att ett område som friluftsliv, som nämns mycket i förhållande 

till andra områden i kursplanen
5
, i och med det också bör tilldelas mycket undervisningstid? 

Några lärare i studien antar att så är fallet medan andra antar att det inte är så.  

 

En innehållslig problematik som lärarna berör är hur undervisningen för de elever med lägst 

motivation och minst förkunskaper läggs upp. De flesta lärarna i studien säger att de har 

speciallösningar på så sätt att alla elever inte behöver göra samma saker för att nå upp till 

målen. Flera lärare tar upp att målens formuleringar möjliggör för relativt fria innehållsliga 

tolkningar. Konsekvensen av denna frihet är att undervisningen för en omotiverad elev kan te 

sig helt annorlunda än undervisningen för en motiverad elev. Niklas uttrycker:  

 

Man försöker individanpassa.  Jag har en handfull elever som jag har 

speciallösningar med. Man försöker hitta lösningar om man exempelvis har svårt 

med lagbollspel så får man hitta andra aktiviteter, det finns ju inget i kursplanen 

som säger att man ska köra lagbollspel (Niklas). 

 

 En annan lärare berättar: 

 

Vi har till exempel en del som kommer hit och inte är ombytta och då försöker vi 

utarbeta... att vi har teoretiska uppgifter istället till exempel. Så de kan visa på att de 

kan, för målen är ju mycket så om påvisad kunskap. Man ska kunna visa att man kan 

saker men inte nödvändigtvis vara med kanske utan det kan man ju skriva om också 

(Lars). 

 

Tillsammans visar dessa citat att studiens lärare, om än i olika utsträckning, är beredda att 

förändra och anpassa sin undervisning för att nå sina elever. Samtliga lärare i studien 

                                                 
5
 Se Kursplan för Idrott och hälsa A (Skolverket 2000). Se bilaga. 
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uttrycker även att det är emotionellt viktigt för dem att så många elever som möjligt skall få 

godkänt i ämnet. Flera av lärarna anser att det är tråkigt att inte alla elever tycker om ämnet.  

 

Dansundervisningen tas av flera lärare upp som ett moment som hamnar i skymundan.  Detta 

trots att dans, i likhet med friluftsliv, är ett av få moment som uttryckligen omnämns i 

kursplanen. Dansen angrips ofta av lärarna som något som mer eller mindre görs för att det 

står omnämnt i kursplanen och därför är obligatoriskt att ha med. Orsakerna till den sällan 

förekommande dansundervisningen säger studiens lärare är eget ointresse, att de inte känner 

sig förtrogna med att undervisa i det, och att eleverna inte tycker att dans är roligt. En lärare 

säger exempelvis när kursens innehåll diskuteras: ”Ja jag skulle väl ljuga om jag sa att jag 

körde mycket dans, det blir ju en del pass till musik och så” (Niklas). Senare under intervjun 

berättar han även: ”Om jag vore intresserad av dans så hade jag kanske haft det mer” (Niklas). 

En annan lärare säger: ”Jag kan säga att det inte är förrän den här terminen som jag har börjat 

med och känna mig lite tryggare i och dansa bugg och foxtrot och det här va. Jag kan så att 

säga dansa, men att gå in och undervisa i det, men det har jag liksom inte blivit riktigt trygg i 

förrän nu va” (Daniel).  Citaten ovan visar att ointresse och brister i personlig färdighet kan 

göra att dansen hamnar i skymundan.  

 

Ett innehållsligt moment som flera av studiens lärare säger sig ha mycket av är lek. Daniel 

säger exempelvis: ”Jag tror att jag generellt har mera lekar i mitt idrottsutövande än många 

andra” (Daniel). Studiens resultat fångar inte upp huruvida leken är knuten till kursplanen 

eller ej, utan lärarna motiverar den istället utifrån att den fungerar bra som uppvärmning och 

upplevs som lustfylld av eleverna. 

8.3 Teori 

De flesta lärarna säger att de vill ha mer teoriundervisning än vad de har. När de uppskattar 

hur mycket tid som läggs ner på teoriundervisning hamnar uppskattningarna på mellan 10-30 

% av den totala undervisningstiden. Det är en siffra som kan uppfattas som låg med tanke på 

den mängd teoriundervisning som kursplanen möjliggör för
6
. Men vad lärarna menar med 

teori, vad vi menar med teori, och vad någon annan menar med teori beror på hur begreppet 

definieras. Teori kan även vara invävt i den praktiska undervisningen, något vi återkommer 

till i diskussionen. Lärarna framhåller att teori iallafall inte är något eleverna behöver vara 

                                                 
6
 Se Kursplan för Idrott och hälsa A (Skolverket 2000). Se bilaga. 
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ombytta för, att det med fördel genomförs i teorisalar, eller i alla fall salar som har stolar, 

bänkar, och en tavla att skriva på. 

 

Flera lärare framhåller att teori är något som de skulle kunna ha mer av om det bara fanns 

bättre förutsättningar för det. Daniel säger: 

 

Jag skulle vilja, jag skulle vilja ha mycket mera teori. […] Det jag har efterlyst till 

exempel, det är ju såhär vi måste ju ha en teorisal. Jag menar, jag vill precis som alla 

andra lärare gå in och visa PowerPoint och presentera det på ett schysst sätt alltså, så 

att eleverna inte bara somnar direkt. Och det har jag liksom försökt att få in att vi vill 

ha en teoretisk sal, där vi vill ha alla dom här förutsättningarna. Då hamnar det 

liksom i schematekniska problem ”Vi har inte tillräckligt mycket salar” vad blir det 

av det och så vidare va. […] Det landar i att jag orkar inte till slut (Daniel). 

 

Idrottslärare tycks inte ha riktigt samma tillgång till vanliga klassrum (teorisalar) som andra 

lärare har när de skall ha sina lektioner. Denna begränsade tillgång till salar som är anpassade 

för teoriundervisning kan bidra till att det inte alltid blir lika mycket teori på schemat som det 

skulle ha kunnat vara. En lärare tar upp en annan anledning till varför det blir mindre 

teoriundervisning: ”Men hade vi haft mer idrott va, hade vi haft det två gånger i veckan tror 

jag att vi hade haft mer teori. För att det, nu känns det trist att ställa in ett fysiskt pass” 

(Karin). Den bild av ämnet som eleverna tar med sig till lektionerna tycks också spela en roll 

när innehållet blir till, eleverna förväntar sig inte att man på idrotten skall sitta och läsa eller 

skriva. Flera av lärarna påpekar, precis som Karin, att det är den fysiska aktiviteten man vill åt 

i undervisningen. Samtliga lärare poängterar vikten av att eleverna ska få röra på sig, tycka 

det är roligt, och förhoppningsvis stimuleras till att utöva fysiska aktiviteter på fritiden. 

Argument som att eleverna har idrott så sällan, och att de rör sig så lite på fritiden använder 

lärarna när de förklarar att de ogärna stryker ett praktiskt pass för att ha teori istället. Att 

kursplanen öppnar för mycket teori, och att ämnet av lärarna uppfattas som att det teoretiseras 

alltmer, är något som inte välkomnas av alla. Lars säger: ”Men om jag tänker på mig själv 

som idrottslärare, och jag tror att jag pratar för de flesta här i alla fall, vill jag ju att ämnet i 

grunden ska vara praktiskt det är jätteviktigt” (Lars).  

 

Men alla lärare är inte skeptiska till ämnets teoretisering: En lärare säger: ” Jag tycker ju det 

är jätteviktigt. Jag tror inte att det här ämnet kommer att få sin rätta bildningsstatus om man 

inte har teoretiska uppgifter” (Ola). Han påpekar vikten av att idrottsämnet inte bara får vara 

ett praktiskt ämne där man utövar fysiska aktiviteter, utan även bildningsämne där man lär sig 

saker teoretiskt. Syftet med de teoretiska inslagen i ämnet blir, enligt studiens lärare, ofta att 
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få mer underlag för betygsättningen. En lärare säger: ”Ja det känns som många kursmål är lite 

luddiga och egentligen ska bedömas teoretiskt och det är kanske lättare att bedöma något som 

man har på ett papper på” (Niklas). Flera av lärarna framhåller att det vid betygssamtal med 

eleverna är enklare att ha något på papper och visa eleverna, än att bara ge eleverna en 

muntlig utsago över hur de ligger till betygsmässigt. En annan lärare berättar att det blir 

mycket teoretiskt som skall ingå i kursen om en elev verkligen skall uppfylla alla 

uppnåendemål. Även om synen på teori i ämnet varierar lärare emellan, verkar det ändå vara 

så att kursplanens teoretiska inslag påverkar undervisningen. 

8.4 Betyg och betygsättning 

De flesta av studiens lärare tycker att betygsättning av eleverna är en av yrkets baksidor. En 

lärare uttrycker: ”Det är aldrig så tråkigt och jobbigt, tycker jag i alla fall, och vara 

idrottslärare som veckan innan betygen skulle vara satta alltså” (Daniel). En annan lärare 

säger att betygen är av ondo, och alla studiens lärare anser att betygsättandet inte blir riktigt 

likvärdigt. När det gäller likvärdigheten säger samtliga lärare att ett betyg, till exempel VG, 

kan vara väldigt olika beroende på vilken klass det är i. Niklas berättar: ”Jag tror att man 

anpassar sina krav efter de klasser man har. En riktigt duktig elev på IT, om han kommer till 

en idrottsklass så även om det inte ska vara så, så tror jag att han inte skulle få lika bra betyg 

eftersom han jämförs med andra” (Niklas). Studiens lärare tycks tillämpa en slags relativ 

betygsättning där eleverna delvis betygsätts beroende på hur väl deras klasskamrater presterar. 

Lärarna framhåller att det är svårt att ge en hel klass MVG eller IG, och strävar därför efter 

någon slags betygsbalans inom gruppen där alla elever inte har vare sig det högsta eller det 

lägsta betyget.  

 

I och med att lärarna säger att de betygsätter eleverna olika kan det var intressant att se vad 

lärarna betygsätter och inte. Flera av lärarna pratar om idrottsämnet som ett lätt ämne att få 

godkänt i, och de flesta lärarna säger att de faktiskt betygsätter elevernas närvaro. En lärare 

säger i samband med detta att: ”Lite mer bildligt brukar det innebära hos mig att kommer du 

bara dit och är med så får du G” (Ola). En annan lärare säger att:  

 

Sen får vi ju inte bedöma om dom är här eller inte. Men jag brukar säga att det är ju 

svårt att veta vad ni kan om ni inte kommer. Så jag bedömer absolut deras närvaro 

också. Och anledning till eventuell frånvaro (Karin). 
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Gemensamt för de flesta av lärarna är att de tycker det är svårt att ge en elev underkänt om 

eleven i fråga är närvarande på lektionerna, gör sitt bästa, och svettas. Detta oavsett om 

eleven i fråga når upp till kursmålen eller ej. De lärarna som explicit säger att de betygsätter 

elevernas närvaro säger i samband med det även att de vet att de inte borde göra det. De 

motiverar sitt handlande med att eleverna har så lite idrott, att de verkligen vill att eleverna 

ska komma på lektionerna, och att det är svårt att se vad en elev kan om den inte närvarar på 

lektionerna. Den citerade läraren ovan, Karin, väger inte bara in elevernas närvaro i betyget, 

utan även anledningar till eventuell frånvaro. Frånvaro i form av skolk drar ner betyget 

medan frånvaro i form av till exempel en skada eller sjukdom inte nödvändigtvis drar ner 

betyget alls. En annan lärare säger i samband med kriterierna för betyget godkänt såhär: 

 

Men jag vill ju att dom som verkligen kommer och jobbar för det ändå ska kunna gå 

upp till ett G va. Som verkligen dom kämpar för sitt G va. [… ] För framförallt, som 

jag tycker, jag försöker verkligen ”Idrott och hälsa”. Alltså vad är hälsa då? Ja det är 

ju faktiskt att må bra. Alltså en stor del att må bra va. Och kan jag få eleverna att 

tänka ”Ja! Jag fick ett G!” så är det väl hälsa. [vår kurs.] (Daniel). 

 

 

I vår studie är Daniel unik i sitt sätt att tänka kring betyget godkänt. Han berättar för oss hur 

han, trots att vissa elever inte når upp till betygskriterierna för godkänt, ändå ger dem godkänt 

genom att fokusera extra på vissa betygskriterier och bortse från andra. Daniel har en uttalad 

ambition att de elever som kämpar och kommer på lektionerna skall få godkänt, och ser även 

till att så blir fallet. Det intressanta är att han motiverar godkännandet av elever som inte når 

upp till målen med att om de får godkänt så mår de bra av det, och därmed får bättre hälsa. 

Alla lärarna nämner i samband med betygsättning även kursplanen. De talar dock om den i 

olika utsträckning och verkar använda den på olika sätt. En lärare säger sig följa kursplanen 

till punkt och pricka och berättar för oss på vilka sätt planeringen, undervisningen, och 

betygsättningen utgår från den. Karin jobbar däremot mer fritt och berättar under samtalet om 

betyg följande: 

 

När jag pratar betyg med eleverna så pratar jag om att det är fysiska färdigheter som 

spelar in. Jag menar, jag tittar på vad behärskar ni inom bollspel till exempel, 

racketsporter. Vad klarar ni av i redskapsgymnastik? Hur funkar det när ni dansar? 

Jag tar bara tid på en sak. Jag tar tid på orienteringen i tvåan, det var första gången 

jag gjorde det i år. Men för då kan jag ha nåt riktigt handfast. Och sen när dom 

simmar får dom simma så långt dom hinner på 20 minuter. Och sen får dom tala om 

för mig hur långt dom simmat. Och det väger jag också in va (Karin). 

 

 

Hon är i vår studie, precis som Daniel, unik i sitt resonerande kring betygsättning. Samtliga 

lärare säger att de utgår från både teori och praktik när de betygsätter sina elever. Men Karin 



 

 

31 

tycks lägga extra fokus det praktiska och betygsätter elevernas fysiska färdigheter, något som 

ingen av de andra lärarna säger sig göra. Att ingen av de andra lärarna säger sig betygsätta på 

det sättet kan kopplas till kursplanen som ger föga stöd för den lärare som vill basera sin 

betygsättning på hur bra eleverna är på att spela fotboll eller hur snabbt de kan simma.
7
 Att få 

högt betyg av Karin förutsätter att man som elev är bra på någon av de aktiviteterna som hon 

värderar högt, något som rimligtvis gör det omöjligt för många elever att nå de högre betygen 

oavsett hur väl de uppfyller kursplanens betygskriterier. 

8.5 Kursplanen 

Som tidigare nämnt så förhåller sig lärarna på olika sätt till kursplanen. En lärare säger sig 

följa den till punkt och pricka och en annan lärare säger: ”Nej, jag tittar överhuvudtaget inte 

på kursplanen. […] Och ja, det kanske inte är helt fel ute heller, men jag sitter inte och läser 

kursplanen och sen lägger upp min undervisning efter det, nej” (Karin). Även om just Karin 

inte följer kursplanen menar ändå de andra lärarna att de följer den mer eller mindre. De andra 

lärarna planerar sin undervisning utifrån kursplanen, men de gör det på olika sätt. En lärare 

jobbar utifrån en omfattande lokal kursplan, som i sin tur är baserad på ämnets kursplan. En 

annan lärare har alltid kursplanen till hands och stämmer hela tiden av det som görs i ämnet 

med målen och kriterierna. En lärare berättar att det istället för att gå från kursplan till 

undervisning ibland går motsatt väg: 

 

För jag inser att jag jobbar ju, även om jag har siktet inställt på målen, så hamnar jag 

ofta väldigt bredvid. Så jag kan känna att det blir mer att jag gör aktiviteter och sen 

kanske gör en efterkonstruktion. ”Jamen det här stämmer ju faktiskt in va” jag får ju 

faktiskt med det här och det här och det här (Daniel). 

 

 

Daniel berättar hur han med åren mer och mer har börjat tolka kursplanen friare och ibland gör 

efterkonstruktioner likt den i citatet ovan. Sådana efterkonstruktioner blir ofta till när en 

aktivitet som bedrivits har ett tveksamt stöd i kursplanen. Flera av lärarna säger att alla 

aktiviteterna som är med i undervisningen inte har stöd i kursplanen. En lärare påpekar även att 

det i undervisningen är alldeles för lite friidrott i förhållande till vad kursplanen säger, trots att 

det i kursplanen inte står någonting om friidrott. Den aktivitet som lärarna oftast säger att de 

bedriver trots sviktande stöd i kursplanen är dock lagbollspel. Det tycks som att vissa 

aktiviteter har en fribiljett in i idrottsundervisningen oavsett vad styrdokument säger.  

 

                                                 
7
 Se Kursplan för Idrott och hälsa A (Skolverket 2000). Bilaga 2. 
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När det kommer till vad lärarna tycker om kursplanen anser samtliga att kursplanen är otydlig 

och väldigt öppen för tolkningar. Att den är öppen för tolkningar ser lärarna som både bra och 

dåligt. Det som är bra med tolkningsmöjligheterna, enligt lärarna, är att de får mycket frihet att 

välja innehåll själva utifrån vilka möjligheter de har och vilka elever de har. Flera lärare anser 

att det dåliga med kursplanen är att en och samma kurs med olika lärare kan bli väldigt olika, 

och därmed påverka likvärdigheten i elevernas utbildning negativt. Flera lärare påpekar även 

att kursplanen gärna kunde ha varit mer tydlig med vad som förväntas, och kanske ge exempel 

på aktiviteter som skulle täcka kursmålen.  

 

Att lärarna tolkar kursplanen olika framkommer tydligt i intervjuerna. Lars säger vid ett 

tillfälle angående bedömning att: ”Där var det ju förmodligen enklare innan när man kunde 

säga att du ska hoppa över två meter i höjdhopp eller så där för att få MVG” (Lars). Medan 

Karin säger: ”Jag tycker att för mig är det tråkigt när ämnet mer och mer teoretiseras. Vilket 

inte betyder att vi bara ska köra mätbara praktiska saker va” (Karin). Det är uppenbart att Karin 

anser att man i samband med undervisningen och betygsättningen bör bedriva mätbara fysiska 

aktiviteter, medan Lars anser att det inte hör kursen till att arbeta på det sättet. Lärarna väljer 

själva i stor utsträckning hur de vill förhålla sig till kursplanen och arbeta med den. Hur de än 

väljer att förhålla sig till den tycks det ändå som om kursplanen påverkar praktiken hos de 

flesta av studiens lärare. 

8.6 Sammanfattning av resultaten 

Lärarna påtalar att det finns flera faktorer förutom kursplanen som påverkar vad innehållet i 

kursen blir. Några av de faktorerna är tillgången på material och lokaler, var skolan ligger 

belägen, hur kollegor arbetar, samt vilka innehållsliga moment man som lärare känner sig 

förtrogen att undervisa i. Det tycks genomföras en mängd olika fysiska aktiviteter inom 

kursens ramar. Flera lärare säger sig ha relativt mycket lekar i kursen, samtidigt som de säger 

att friluftsliv och dans av olika anledningar inte får så mycket undervisningstid som det skulle 

kunna ha haft. Lärarna säger sig inte ha speciellt mycket bollspelsundervisning och uttrycker 

även en vetskap om att bollspel inte nämns i ämnets kursplan. Ämnets kärna tycks vara de 

fysiska aktiviteterna och lärarna säger sig ha mellan 10-30 % teoriundervisning. Flera lärare 

påtalar dock att de skulle ha mer teoriundervisning om de bara hade bättre förutsättningar för 

det. Lärarna tycker att betygsättningen är en av ämnets baksidor och de anser ej heller att 

betygsättningen är likvärdig ur ett elevperspektiv. Lärarna betygsätter sina elever på olika sätt 

men alla tycks tillämpa en form av relativ betygsättning. Hur lärarna förhåller sig till 
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kursplanen varierar mycket lärarna emellan, de flesta lärare anser dock att de följer 

kursplanen samt att kursplanen lämnar stora möjligheter för tolkningar. Kursplanen tycks 

påverka de flesta av lärarnas praktik, om än på olika sätt och i olika utsträckning. 

9. Diskussion 

9.1 Hur blir innehållet till? 

I vår studie framkommer det i likhet med tidigare forskning på gymnasiet (Londos 2010) och i 

grundskolan (Sandahl 2005, Eriksson 2005) att innehållet påverkas av en rad olika faktorer 

förutom kursplanen. Alla lärare i studien tar i olika utsträckning upp att de yttre 

förutsättningarna i form av material, lokaler och geografiskt läge påverkar vad som blir 

innehållet i undervisningen. Något som är i linje med tidigare forskning som också visar att 

just dessa faktorer i stor utsträckning styr vad som blir innehållet i undervisningen (Londos 

2010, Sandahl 2005).  

 

Londos (2010) skriver att lärarens egna idrottsliga bakgrund påverkar innehållet, något som 

även gäller lärare i vår studie. Vidare belyser Londos (2010) att de eleverna som är 

idrottsaktiva på fritiden också påverkar innehållet på lektionerna i hög utsträckning. Vi finner 

i vårt material stöd för detta i form av att de flesta lärare belyser hur deras praktik förändras 

beroende på elevernas kunskapsnivå och preferenser. I motsats till Londos (2010) resonemang 

så framhåller dock samtliga lärare i vår studie att de aktivt försöker förändra sitt 

lektionsinnehåll för att nå de lägst presterande eleverna. Detta resonemang är i linje med 

Eriksson (2005) som konstaterar att de elever som inte är aktiva utanför skolan är de som lär 

sig mest på idrotten i skolan. Detta konstaterande skulle utifrån vår studie kunna härledas till 

att lärarna i stor utsträckning lägger upp undervisningen utifrån de lägst presterande elevernas 

behov.  

 

Om det innehåll i Idrott och hälsa A som framkommit i vår studie sätts i relation till Kirks 

(1988) resonemang kring Bernsteins läroplansteori så kan det konstateras att vårt resultat är 

splittrat. En av studiens lärare påverkas, i likhet med Kirks (1988) resonemang kring 

rekontextualiseringsfältets begränsade påverkan på reproduktionsfältet, inte alls av 

kursplanen. De flesta lärarna i vår studie menar dock att de följer kursplanen. Huruvida vårt 

resultat kan ses som en motsats till Kirks resonemang eller som ett tecken på att lärarna i vår 

studie svarar normativt är utifrån våra data svårt att uttala sig om. Vi skulle finna det 
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meningsfullt att framtida studier kompletterar våra resultat med observationer för att klargöra 

validiteten i våra resultat.  

 

Om vi försöker förstå hur innehållet i undervisningen blir till utifrån Lundgrens (1978) 

begrepp läroplansideologi och faktiskt existerande läroplan så visar vår studie att det utifrån 

lärarnas syn på sin egen undervisning finns stöd för att läroplansideologin ligger nära en 

faktiskt existerande läroplan. Problemet i sammanhanget är dock att kursplanen i Idrott och 

hälsa A är såpass tolkningsbar vilket leder till att det är svårt att utifrån den finna vad som 

skulle kunna vara en läroplansideologisk undervisning. Istället tyder vårt resultat på att en rad 

olika undervisningspraktiker kan rymmas inom det som av lärare benämns ligga i linje med 

kursplanen. Resultatet i vår studie tyder på att en faktiskt existerande läroplan blir till utifrån 

andra saker som förtrogenhet, materialtillgång, geografiskt läge, och intresse.  

9.2 Fysiska aktiviteter 

Det konstateras såväl i tidigare forskning (Londos 2010, Sandahl 2005) som i utvärderingar 

av ämnet (Eriksson 2003, Eriksson 2005) att bollspel är ett innehållsligt moment som får stort 

utrymme i idrottsundervisningen. I vår studie finner vi föga stöd för detta. När lärarna berör 

bollspelsämnet belyser de att det är problematiskt att bollspel tilldelas alltför mycket tid i 

undervisningen. Om lärarnas svar visar att de är medvetna om forskningsläget som i hög 

utsträckning problematiserar bollspelsundervisningens plats i ämnet och därför svarar 

normativt. Eller om det istället är ett tecken på att lärarnas praktik faktiskt inte innehåller 

bollspel i speciellt stor utsträckning är utifrån vår begränsade empiri svårt att veta. 

 

Lärare i vår studie konstaterar att bollspel kan användas som ett medel för att uppnå många 

mål i kursplanen. I motsats till det menar dock Londos (2010) att endast delar av kursplanens 

tre uppnåendemål kan uppnås med hjälp av bollspel. Lärares tankar kring att bollspel kan 

användas som ett medel för att uppnå mål belyser dillemmat med att utifrån kursplanen välja 

aktiviteter på Bernsteins läroplansteoretiska reproduktionssfält. Vi finner det svårt att helt och 

hållet invända gentemot lärarnas uppfattningar om hur många av kursplanens mål som kan 

uppnås med hjälp av bollspel. Däremot anser vi i likhet med Londos (2010) att endast ett fåtal 

av kursplanens mål kan uppnås med hjälp av bollspel och att en undervisning i Idrott och 

hälsa A med väldigt mycket bollspel kan vara svår att finna stöd för i kursplanen. Lärare kan 

dock utifrån sin professionalitet och erfarenhet eventuellt anse att det krävs mycket tid för att 

uppnå de målen som kan relateras till bollspel. Samtidigt som de kan anse att de mål som är 
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förknippade med ett annat innehåll än bollspel fordrar mindre tid att uppfylla. Detta skulle 

kunna leda till att det rent tidsmässigt blir mycket bollspel i ämnet. Det vore intressant om det 

var möjligt att förstå och relatera kursplanens avsedda innehåll på Bernsteins 

rekontextualiseringsfält till det reella innehållet på skolorna idag. 

 

Friluftsliv i undervisningen är något som studiens lärare tar upp både som ett område som 

hamnar i skymundan, vilket är i likhet med tidigare forskning, (se t.ex. Sandahl 2005, 

Eriksson 2005, Backman 2010). Men även som ett område som tar relativt stor plats i 

undervisningen. I likhet med tidigare forskning uttrycker studiens lärare att faktorer såsom tid, 

skolans läge och materialtillgång är begränsande faktorer när det gäller 

friluftslivsundervisning. En intressant tendens i vår studie är att lärarnas förklaringar till hur 

mycket friluftsliv som finns med i undervisningen ofta kan härledas till lärarnas eget intresse 

eller ointresse för det. Det är även i detta sammanhang relevant att relatera till kursplanens 

utformning som inte ger mycket vägledning i hur målen skall uppnås. Detta medför att lärare 

själva får bedöma hur mycket undervisningstid som fordras för att eleverna skall uppnå 

kursens mål. 

 

En intressant problematik framkommer när lärarna i studien resonerar kring definitionen av 

friluftsliv. Ett i princip likadant innehåll värdesätts av två lärare på helt olika sätt. Detta står i 

likhet med forskningsläget som på vitt skilda sätt definierar och värderar friluftsliv (se t.ex. 

Sandell 2004). Beroende på hur lärare definierar begreppet och värderar friluftsliv så blir 

undervisningen olika. Det kan utifrån en definition vara riktigt att definiera all utevistelse som 

friluftsliv. Medan en annan definition kan kräva att man innehar en mängd material och 

mycket sammanhängande undervisningstid i helt obebyggd terräng för att det skall få kallas 

friluftsliv (Sandell 2004). Vi vet inte exakt hur alla lärarna i studien definierar friluftsliv men 

vi kan konstatera att det skiljer sig åt. Vi kan även konstatera att olika definitioner får olika 

konsekvenser för vilket undervisningsinnehåll som möjliggörs och skapas.  

 

Dansundervisningen får i studien i likhet med tidigare forskning (Londos 2010, Sandahl 2005, 

Eriksson 2005) stå tillbaks i jämförelse med andra aktiviteter.  Det faktum att dans explicit 

omnämns i kursplanen har ringa betydelse för studiens lärares undervisningspraktik. Det som 

styr dansundervisningen tycks i vår studie främst vara hur förtrogna lärarna är med att 

undervisa i det. Här blir det även tydligt att det finns en problematik i kursplanens utformning 

då det utifrån den kan vara försvarbart att vid något tillfälle under kursen bocka av 
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”dansmålet” och gå vidare till annan undervisning. Även här är det utifrån studien intressant 

att fråga sig vad det avsedda innehållet på rekontextualiseringsnivå är och ställa det i relation 

till det reella innehållet. 

  

Vår studie visar att kursens aktiviteter och innehåll för de lägst presterande eleverna på många 

sätt kan skilja sig från aktiviteterna och innehållet för normal- eller högpresterande elever. Det 

finns en strävan och en vilja hos studiens lärare att nå de allra lägst presterande eleverna och 

lärarna gör det ofta genom att erbjuda olika elever olika aktiviteter. Lärarna använder inte 

kursplanen som ett exakt mätinstrument som är lika för alla i alla sammanhang och som svart 

på vitt kan sätta undervisningen i relation till målen i kursplanen. De strävar istället efter att 

anpassa kursplanen till specifika elever och situationer. Denna anpassning kan vi återigen 

härleda till kursplanens tolkningsbara utformning som möjliggör för lärarna att välja 

undervisning och anpassa den relativt fritt till eleverna. 

 

Tolkningsbarheten i kursplanen gör att det kan bli en viss diskrepans mellan normativ nivå 

och praktisk nivå. Vår studie visar att det kan finnas en skillnad mellan 

rekontextualiseringsfältet, vad som är avsett att göra, och reproduktionsfältet, vad som görs. 

Denna skillnad ser vi i form av att områden som dans och friluftsliv som är explicit 

omnämnda i kursplanen tilldelas en mer begränsad undervisningstid. Medan andra i 

kursplanen icke-nämnda moment såsom bollspel, lekar, och samarbetsövningar får mer 

undervisningstid. Återigen vill vi dock poängtera att det är väldigt svårt att exakt uttala sig om 

i vilken utsträckning lärarnas val av aktiviteter är i linje med kursplanen eller ej. Det kan med 

utgångspunkt i kursplanen vara så att den avsedda undervisningen på 

rekontextualiseringsfältet vitt skiljer sig från den som lärarna praktiserar på 

reproduktionsfältet. Då kursplanen är skriven som den är kan förstås även det omvända gälla 

även om få studier tyder på detta. (Londos 2010, Sandahl 2005, Eriksson 2003).  

 

9.3 Teori 

Lärarna i vår studie påtalar att kärnan i ämnet är den fysiska aktiviteten, något som även 

stämmer väl överens med ämnets tradition. (Londos 2010, Quennerstedt 2006).  Denna fokus 

på fysisk aktivitet göra att kursens teoretiska delar hamnar i skymundan. (Londos 2010). 

Londos (2010) visar i sin studie att många idrottslärare är ovilliga att ställa in fysiska 

lektionspass till förmån för teoretiska lektionspass, något även vår studie visar. När elever 
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endast har idrott en gång i veckan tycker många lärare att det känns trist att ställa in elevernas 

kanske enda chans till fysisk aktivitet och väljer därför att inte genomföra så mycket renodlad 

teoriundervisning. Lärarna i vår studie ser gärna att deras elever skall få röra på sig, ha roligt, 

och få pröva på många olika fysiska aktiviteter så att de kanske hittar någonting att ägna sig åt 

på fritiden. Denna målsättning är något som teoriundervisningen delvis står i vägen för, och 

det kan vara en av anledningarna till att teoriundervisningen ibland hamnar i skymundan. 

Londos (2010) studie visar på samma problematik.  

 

Lärarna i vår studie uppskattar att allt mellan 10-30 % av undervisningstiden används till 

renodlad teoriundervisning. Den siffran är dock problematisk då teoribegreppet kan definieras 

på olika sätt beroende på vilket perspektiv man anlägger. Att säga huruvida lärarna har för lite 

eller för mycket teoriundervisning låter därför sig inte sägas utan problem. Det är möjligt att 

det gällande teori i kursen råder en viss diskrepans mellan rekontextualiseringsfältet och 

reproduktionsfältet, men det är inget som oproblematiskt kan stipuleras. Kursplanen öppnar 

för teoriundervisning med flertalet formuleringar i stil med ”eleven skall ha kunskap om…” 

(Skolverket 2000), men att säga hur mycket undervisningstid som skall gå till varje mål eller 

kriterium i kursplanen är problematiskt. Teoriundervisning, kan beroende på hur man ser på 

den, även vara invävd i fysiska aktiviteter på olika sätt. Sammantaget gör avsaknaden av en 

definitiv definition av teoribegreppet att vi här huvudsakligen fokuserar på hur lärarna tänker 

kring teoriundervisningen i kursen, och fokuserar mindre på huruvida de har för mycket eller 

för lite teori i sin undervisning. 

 

I Eriksson (2003) framkommer det att diskussion och reflektion hamnar i skymundan i 

idrottsundervisningen, något även vår studie visar tecken på. Endast en av vår studies lärare 

berättar för oss hur reflektion och diskussioner kring ämnet integreras i den praktiska 

undervisningen. Lärarna i vår studie vill ha mer teoriundervisning där de kan föreläsa, 

diskutera, läsa och skriva med eleverna. De efterfrågar lämpligare lokaler att göra detta i 

såsom klassrum med tillhörande bänkar, tavlor, och kanske projektor eller overhead. De ger 

ofta utryck för att det är svårt att genomföra god teoriundervisning i en gymnastiksal eller 

idrottshall, och att det ofta är svårt att ordna så att alla klasser bli erbjudna teoriundervisning i 

teorisalar pga. lokalbrist.  

 

De vanligaste platserna på vilka idrottsundervisningen bedrivs är gymnastiksalar, 

motionsspår, samt grus- eller gräsplaner (Eriksson 2005). Det faktumet tillsammans med att 
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vår studies lärare anser att det är svårt att få tillgång till lämpliga lokaler för 

teoriundervisning, gör det relevant att fundera på huruvida det är brist på lokaler som bidrar 

till att teoriundervisningen ofta hamnar i skymundan. Eriksson (2005) noterar även att 

teorisalar endast används av var femte lärare i undersökningen, men om detta beror på ovilja 

från lärarnas sida eller brist på lokaler framgår ej. Londos (2010) studie visade få exempel på 

när teoriundervisningen var integrerad i ämnets fysiska aktiviteter. Lärarna i vår studie gav 

oss dock några exempel på hur de integrerar teoriundervisning i fysiska aktiviteter såsom 

friluftsliv, konditionsträning, och styrketräning. 

 

Sandahl (2005) skriver att i och med Lgr 80 teoretiserades ämnet alltmer i och med införandet 

av momenten hälsolära och ergonomi. Han skriver vidare att ämnet teoretiserades ytterliggare 

när Lgr 94 kom, där kursplanerna för idrott öppnade för mer teoriundervisning än tidigare. 

Men enligt Sandahl (2005) innebar dessa förändringar på normativ nivå endast marginella 

förändringar i idrottsundervisningens innehåll i praktiken. Styrdokumentens 

rekommendationer har enligt Sandahl (2005) genomgått omvälvande förändringar sedan 

1960-talet men den praktiska undervisningen varit i princip oförändrad. Huruvida vår studie 

är i linje med detta är svårt att utröna då vår studie är begränsad. Dock kan vi notera att de 

teoretiska inslagen i kursplanen tycks ha viss inverkan på undervisningen, även om det råder 

individuella skillnader lärarna emellan gällande hur de förhåller sig till kursplanen och ämnets 

teoretiska inslag. 

9.4 Betyg och betygsättning 

Studiens lärare anser att betygsättningen är en av yrkets baksidor och de tycker heller inte att 

betygsättningen är likvärdig ur ett elevperspektiv. Likvärdigheten vid betygsättningen blir 

lidande delvis pga. att lärarna tillämpar en slags relativ betygsättning. De betygsätter enskilda 

elever beroende på hur bra eller dåligt elevens klasskompisar presterar. Att betygsättningen 

skall ske utifrån hur väl en elev uppfyller målen i kursen, och inte hur väl dennes 

klasskompisar uppfyller målen, är enligt kursplanen korrekt
8
. Men samtidigt så kan också en 

elevs måluppfyllelse anses som bra, eller mindre bra, utifrån vilken kontext läraren ser eleven 

i. Det verkar enligt studiens lärare vara svårt att avgöra hur pass väl en enskild elev når upp 

till kursplanens mål utan att jämföra eleven i fråga med andra elever och deras respektive 

måluppfyllelse. Att det som flera lärare vittnar om, är lättare för en elev i en lågpresterande 

klass att få bra betyg än vad det är för en elev i en högpresterande klass att få bra betyg, är 

                                                 
8
 Se Kursplan för Idrott och hälsa A (Skolverket 2000). Bilaga 2. 
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problematiskt ur ett likvärdighetsperspektiv. Flera lärare vittnade om hur deras elever ofta 

tyckte att betygsättningen var orättvis och att det på så sätt skadade lärarens sociala relation 

till eleverna. Denna olikvärdighet går att koppla till Eriksson (2005) som visar att 24 % av 

eleverna tycker att betygen är orättvisa. Eriksson (2005) visar även att lärarna, i betydligt 

högre grad än eleverna, anser att eleverna genom undervisningen får kännedom om 

kursplanen med tillhörande mål och betygskriterier. Det vore intressant att undersöka 

huruvida en tydligare kursplan med tydligare mål och kriterier som lämnar mindre 

tolkningsmöjligheter för lärarna, tillsammans med ett steg ifrån det relativa tänkandet vid 

betygsättningen, skulle kunna öka likvärdigheten i betygsättningen. 

 

Vilka kriterier studiens lärare utgår från vid betygsättningen skiljer sig i hög grad åt lärarna 

emellan. Två ytterligheter representeras i vår studie. Dels av Karin som jobbar mindre med 

kursplanen och betygsätter sina elevers fysiska färdigheter, t.ex. hur snabbt de simmar eller 

hur bra de är på fotboll, och dels av Niklas som till skillnad från Karin huvudsakligen 

betygsätter sina elever utifrån kursplanen och inte betygsätter elevernas närvaro eller fysiska 

färdigheter. Det bör i detta sammanhang noteras, att en betygsättning som grundar sig mycket 

på elevernas fysiska färdigheter, bollspelsfärdigheter, eller kondition har ett svagt stöd i 

kursplanen
9
.  

 

De flesta av studiens lärare säger sig betygsätta elevernas närvaro. Ett faktum som kan 

betraktas på olika sätt. En elev som under en kurs aldrig är närvarande bör ha svårigheter att 

få ett betyg i kursen. Frågan är om det omvända bör gälla? Alltså att en elev som alltid är 

närvarande bör få godkänt bara för sin närvaros skull. Kursplanen säger föga om att en elev 

som alltid är närvarande skall få godkänt
10

. Däremot finns det i kursplanen ett antal kriterier 

som måste uppfyllas för att en elev skall få godkänt på kursen. Och det borde rimligtvis vara 

svårt för en elev som aldrig är närvarande att uppfylla dessa kriterier. Sammantaget skulle det 

kunna sägas att en rimlig tolkning av kursplanen torde vara att en elev kan få IG eller inget 

betyg alls på grund av hög frånvaro. Londos (2010) studie visar att den avgörande faktorn för 

att få betyg i Idrott och hälsa A är att vara närvarande, och att det allt som oftast räcker med 

att vara närvarande på lektionerna för att få godkänt på kursen. Detta är något som även vår 

studie visar. Även om en av studiens lärare inte säger sig betygsätta elevernas närvaro så 

                                                 
9
 Se Kursplan för Idrott och hälsa A (Skolverket 2000). Bilaga 2. 

10
 Se Kursplan för Idrott och hälsa A (Skolverket 2000). Se bilaga. 
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nämner ändå de andra lärarna att de till stor del tar närvaron i beaktning när de betygsätter 

sina elever. 

 

Londos (2010) studie visar även att flit, attityd, och ambition är viktigt för att få betyg i 

ämnet. Han studie visar att det under idrottsundervisningen viktigast att vara närvarande på så 

många lektioner som möjligt, samt att bete sig på ett sätt som läraren premierar för att kunna 

nå de högre betygen. Vår studie visar stora likheter med Londos (2010) studie i den meningen 

att lärarna i vår studie säger att de premierar elever som kämpar bra, inte är rädda för att bli 

svettiga, är positiva, och beter sig bra gentemot sina klasskamrater. En problematik med detta 

är dock att idrottsämnets betygsättning eventuellt blir mer baserad på närvaro och flit, än 

kunskap och måluppfyllelse. (Londos 2010). Samma problematik har även visat sig i 

förekomma i grundskolans idrottsundervisning (Ekberg 2009). Det är möjligt att 

betygsättningen av elevernas uppträdande är ett exempel på att det finns en viss diskrepans 

mellan rekontextualiseringsfältets normer och reproduktionsfältets praktik. 

 

Studiens lärare tycks i intervjuerna, när vi talat om betygsättning, gett oss förklarande svar 

som belyst existerande fenomen i deras praktik snarare än normativa svar som varit mer i linje 

med kursplanens riktlinjer för betygsättning. Det är möjligt att problematiken kring att 

betygsätta elevers uppträdande, som enligt Londos (2010) och Ekberg (2009) återfinns i både 

gymnasiet och grundskolan, är en del av en faktiskt existerande läroplan. 

9.5 Kursplanen 

Studiens lärare förhåller sig på olika sätt till ämnets kursplan. Hur innehållet i kursen Idrott 

och hälsa A blir till är mycket upp till den enskilda läraren. Sandahl (2005) och Londos 

(2010) säger att det som främst styr vilket innehåll idrottsämnet får är andra faktorer än 

kursplanen såsom materiella och geografiska förutsättningar, samt den enskilde lärarens 

personliga preferenser. Sandahl (2005) går till och med så långt och säger att man skulle 

kunna avskaffa styrdokument såsom läroplaner och kursplaner utan att innehållet i 

idrottsundervisningen skulle förändras märkbart. Att undervisningen till stor del blir till 

utifrån andra faktorer än kursplanen är något även vår studie visar exempel på. Då flera lärare 

talar om att både kollegors sätt att arbeta, egna preferenser, samt materiella och geografiska 

förutsättningar till stor del påverkar innehållet i undervisningen. Däremot visar vår studie 

även exempel på lärare som säger att det huvudsakligen är kursplanen som påverkar vad 

innehållet blir. 
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Då ämnets kursplan saknar tidsangivelser är det svårt att göra exakta bedömningar av hur 

mycket tid olika innehållsliga moment bör bli tilldelade.
11

 Det går i kursplanen inte att utläsa 

huruvida ett innehållsligt moment skall ägnas 30 minuter eller 10 timmar, det är helt upp till 

den enskilde läraren att bestämma. Vi kan däremot i Kursplan för Idrott och hälsa A 

(Skolverket 2000) under ”Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs” till exempel 

läsa: ”Eleven skall ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv.” 

Hur mål skall uppnås blir ofta helt upp till den enskilde läraren. Hur friluftsliv definieras blir 

en tolkningsfråga, och likaså hur mycket undervisningstid som fordras för att eleverna skall 

nå upp till målet. Med detta exempel vill vi problematisera att det är svårt att stipulera hur 

mycket undervisningstid enskilda mål och kriterier i kursplanen fordrar. 

 

Lärare i vår studie framhåller att de har för lite friluftslivsundervisning i förhållande till hur 

det poängteras i kursplanen. Eriksson (2003) visar att det på gymnasiet i snitt är 2,42 heldagar 

och 1,75 halvdagar med friluftslivsverksamhet på ett läsår, det är en siffra som kan förefalla 

låg. Men friluftslivsundervisning kan bedrivas på andra sätt än friluftsdagar även om lärarna i 

vår studie ofta framhöll hur svårt det är att hinna bedriva kvalitativ friluftslivsundervisning 

inom tidsramen för en lektion. I vår studie återfinns dels lärare som säger sig ha mycket 

friluftsliv och på det sätt når upp till kursplanens mål, men även lärare som säger sig ha 

väldigt lite friluftsliv men ändå tillräckligt mycket för att nå upp till målen. De utsagor lärarna 

ger oss gällande friluftslivet i kursen i visar att lärarna uppenbarligen har olika bilder av vad 

som är tillräckligt mycket friluftsliv för att nå upp till kursens mål. Sammanfattningsvis så 

visar det sig att studiens lärare uppfattar kursplanen på olika sätt, vilket i sin tur påverkar hur 

mycket undervisningstid de spenderar på olika innehållsliga moment såsom friluftsliv. 

 

I Eriksson (2003) visar det sig att aktiviteter som bollspel och lekar förekommer betydligt 

oftare i undervisningen än orientering, dans och friluftsliv, vilket är intressant då de 

sistnämnda aktiviteterna har starkare stöd i ämnets kursplan för grundskolan (Eriksson 2003). 

Londos (2010) konstaterar i sin studie att bollspel i Idrott och hälsa A är den i särklass 

vanligaste aktiviteten, trots att man med god vilja endast kan passa in bollspel i delar av tre 

mål som finns i kursplanen. Londos (2010) menar vidare att bollspelandet i Idrott och hälsa A 

tar oproportionerligt stor plats i undervisningen och att dess stora plats i ämnet inte kan 
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 Se Kursplan för Idrott och hälsa A (Skolverket 2000). Se bilaga. 
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motiveras utifrån vare sig kursplanen eller någon av skolans andra styrdokument. Lärare i vår 

studie framhåller dock att de är medvetna om denna problematik och därför inte har så mycket 

bollspel på schemat. Huruvida dessa svar är normativa eller förklarande råder det från vår 

sida vissa tvivel om. När lärare i vår studie berättar allmänt om kursens innehåll pratar de 

mycket om bollspel och nämner ofta att de i stort sett genomför alla de klassiska bollspelen i 

kursen såsom fotboll, handboll, innebandy, och basket. Lärare i vår studie säger vidare att 

deras idrottsliga bakgrunder spelar roll i valet av innehåll och då flera lärare hade bakgrunder 

inom lagbollspel är det inte omöjligt att deras undervisningspraktik är färgad av det.  

Londos (2010), Sandahl (2005), och Eriksson (2003) menar att bollspel tar upp stora delar av 

undervisningen. Något som skulle kunna tyda på att det finns en faktisk läroplan bland 

idrottslärare som innehåller mycket bollspel till skillnad från den läroplansideologi som 

kursplanen bidrar med. 

 

Kursplanen har ett antal ”Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs” samt 

betygskriterier för betyget godkänt (G), väl godkänt (VG), och mycket väl godkänt (MVG)
12

. 

Vår studies lärare förhåller sig väldigt olika till de här målen och kriterierna när de planerar 

sin undervisning och betygsätter sina elever. Vissa lärare planerar inte alls utifrån kursplanen, 

andra bortser helt från vissa betygskriterier när betygen skall sättas, medan andra helt och 

hållet utgår från både målen och kriterierna när de planerar undervisningen och betygsätter 

sina elever. De flesta lärare betygsätter dock elevernas närvaro. Londos (2010) skriver att 

närvaro, snarare än måluppfyllelse, är den helt avgörande faktorn för att få betyg i ämnet. 

Detta är inte i linje med kursplanen.
13

 En risk med att väga in närvaro, beteende och andra 

kriterier som inte står att läsa i kursplanen är att elevernas måluppfyllelse tills viss del förbises 

vid betygsättningen. Detta förbiseende av kriterier och mål i kursplanen är något vi sett 

exempel på i vår undersökning. Det finns dock även exempel på lärare som säger sig helt utgå 

från kursplanen både när det gäller betygsättning och planering av undervisning. Så 

sammanfattningsvis kan man konstatera att det skiljer sig åt lärarna emellan hur mycket de 

låter kursplanen påverka deras praktik. 

9.6 Slutsatser 

Studiens lärare förhåller sig på olika sätt till ämnets kursplan och de uppfattar även kursens 

innehåll på olika sätt. Gemensamt för studiens lärare är dock att de framhåller att flera andra 
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 Se Kursplan för Idrott och hälsa A (Skolverket 2000). Se bilaga. 
13

 Se Kursplan för Idrott och hälsa A (Skolverket 2000). Se bilaga. 
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faktorer förutom kursplanen påverkar vilket innehåll kursen får. Några av de faktorerna är 

materieltillgång, lokaltillgång samt hur kollegor arbetar. Gemensamt för lärarna är även att de 

på olika sätt belyser att vissa aktiviteter i kursen såsom dans och friluftsliv hamnar i 

skymundan. Anledningarna till detta tycks vara flera. När det gäller dansundervisningen 

hamnar den ofta i skymundan pga. brister i lärarnas personliga färdighet eller att eleverna inte 

upplever dansundervisningen som rolig. När det gäller friluftslivsundervisningen tycks 

ramfaktorer såsom skolans geografiska plats, samt tillgång till material och tid vara 

begränsande faktorer. Ett innehållsligt moment som flera lärare säger sig ha mycket av är 

lekar. Studien visar vidare att teoriundervisning används i relativt ringa utsträckning av 

lärarna. Det är dock problematiskt att dra några slutsatser av detta då teoribegreppet definieras 

olika av studiens lärare. Utifrån denna definitionsdiskrepans vore det meningsfullt att i vidare 

forskning ta utgångspunkt i en fast definition av teoriundervisning och utifrån den 

problematisera teoriundervisningens omfattning i kursen. När det gäller betygsättning skiljer 

det sig mycket åt lärarna emellan vad de grundar sin betygsättning på. Studiens lärare tycks 

även tillämpa en slags relativ betygsättning där elever betygsätts i förhållande till hur väl 

deras klasskompisar presterar. 

 

Till skillnad från tidigare forskning säger sig studiens lärare inte bedriva mycket undervisning 

som innehåller olika lagbollspel. Huruvida detta visar att lärarna faktiskt inte praktiserar 

mycket lagbollspel eller om det tyder på att de är medvetna om forskningsläget och därför 

svarar normativt vet vi inte. Det vore intressant att i vidare forskning komplettera intervjuer 

om kursens innehåll med observationer för möjligheten att ytterligare problematisera lärares 

utsagor och öka studiens validitet.  Avslutningsvis kan vi återigen konstatera att vissa 

innehållsliga moment tar mer plats i idrottsundervisningen än andra, och att ett visst innehåll 

inte alltid kan förklaras utifrån de normer och riktlinjer som ges av kursplanen. Det är möjligt 

att det finns en diskrepans mellan vad som görs i idrottsundervisningen och vad som är avsett 

att göra, men det är problematiskt att utifrån kursplanen avgöra vilka aktiviteter som är rätt 

eller fel att bedriva inom kursens ramar. 
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12. Bilagor 

12.1 Intervjuguide 

 

 Vad påverkar dig när du ska välja innehåll i din undervisning? 

 Kan du beskriva vilka innehållsliga moment du fokuserar på, respektive inte fokuserar 

på i din undervisning? 

 Hur ser du på teori och praktik i ämnet? 

 Hur blir undervisningen till utifrån kursplanen? 

 På vilka sätt anser du att du följer kursplanen? 

 Hur tror du att dina kollegor och andra idrottslärare använder sig av kursplanen? 

 Hur gör du för att dina elever ska nå upp till målen i ämnet? 

 Hur betygsätter du dina elever i ämnet? 

 Vad uppfattar du som bra, respektive mindre bra, med ämnets kursplan? 

12.2 Kursplan för Idrott och hälsa A 

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

Eleven skall 

ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt kunna 

diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett 

samhällsperspektiv 

 

ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande 

 

kunna planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för träning eller 

andra hälsofrämjande åtgärder 

 

ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila 

 

ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några självvalda aktiviteter 

 

ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv 

 

kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering 

 

ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med några 

danser 

 

kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang 
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ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp. 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven genomför med viss handledning olika fysiska aktiviteter samt redogör för deras 

betydelse för hälsa och välbefinnande. 

Eleven ger exempel på kostens betydelse för hälsan. 

Eleven deltar i någon form av friluftsliv och använder sina kunskaper om friluftslivets olika 

former. 

Eleven ger exempel på konkreta situationer för spänningsreglering, samt utför några olika 

rytmiska rörelser. 

Eleven ger exempel på olika arbetsmiljöer och sätter dessa i samband med hälsa.  

Eleven utför med visst stöd livräddande första hjälp.  

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven genomför olika fysiska aktiviteter, bedömer deras betydelse för hälsa och 

välbefinnande och resonerar i förhållande till detta om sambanden mellan hälsa, livsstil och 

miljö. 

Eleven tillämpar och utvecklar med viss handledning eget hälsoarbete i några självvalda 

fysiska aktiviteter. 

Eleven tillämpar spänningsreglering, rörelse och rytm till musik, i några självvalda fysiska 

aktiviteter. 

Eleven bedömer ergonomisk anpassning av olika arbetsmiljöer. 

Eleven genomför på egen hand livräddande första hjälp i en fingerad situation. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven utvecklar färdigheter och metoder i ett flertal aktivitetsformer och bedömer deras 

hälsoeffekter. 

Eleven diskuterar samband mellan livsstil, livsmiljö och hälsa, samt drar slutsatser om 

begreppet livskvalitet med utgångspunkt från dessa samband. 

Eleven planerar och genomför friluftsliv i nya miljöer och finner lösningar på oförutsedda 

situationer. 

Eleven instruerar i livräddande första hjälp. 


