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Sammanfattning 

Skolämnet idrott och hälsa är ett ämne där både individualism och socialisation kan komma 

till uttryck. Forskare menar att det är ett lämpligt ämne för att träna på socialt lärande. 

Samtidigt kan en tävlingsinriktad idrottsundervisning skapa ett motsatt socialt lärande. Syftet 

med uppsatsen är därför att undersöka spänningen mellan individualism och socialisation 

inom ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9. För att undersöka detta använder vi följande frågor; 

 

 Hur uttrycks spänningen mellan individualism och socialisation inom ämnet idrott och 

hälsa utifrån ett styrdokumentsperspektiv? 

 Hur uttrycks spänningen mellan individualism och socialisation inom ämnet idrott och 

hälsa utifrån ett idrottslärarperspektiv? 

 Hur uttrycks spänningen mellan individualism och socialisation inom ämnet idrott och 

hälsa utifrån ett elevperspektiv? 

 

I studien intervjuades tre idrottslärare som undervisar i idrott och hälsa i årskurs 7-9 samt sex 

elever som går i årskurs 7-9. Kursplanen för idrott och hälsa tillhörande Lpo 94 samt kursplan 

för idrott och hälsa tillhörande Lgr 11 har analyserats.  

 

Studiens resultat visar att Lpo 94:s kursplan för ämnet idrott och hälsa uttrycker en spänning 

mellan individualism och socialisation som visar sig ha en tyngdpunkt på individualismen och 

synen på individen som oberoende av andra. Denna spänning är reducerad i Lgr 11:s kursplan 

där individualismen är än mer renodlad. De intervjuade idrottslärarna utnyttjar denna 

spänning till att införa så mycket socialisation i undervisningen som kursplanerna tillåter. 

Emellanåt tenderar lärarna att frångå kursplanerna genom att i hög grad bedöma sociala 

kvaliteter hos eleverna. Det är en klar skillnad mellan Lgr 11:s resultatbetonande kursplan och 

de intervjuade lärarnas betoning av både socialisationsbetonande och resultatbetonande 

lärande i undervisningen. Eleverna befinner sig också i spänningen mellan individualism och 

socialisation, det vill säga mellan ett individbegrepp som tolkas som beroende av andra 

respektive som oberoende av andra. De är medvetna om lärarens betoning av både 

individualism och socialisation och hanterar detta i relation till sina egna kanske mer 

individualistiska värderingar. Med utgångspunkt i denna studie och tidigare forskning anser vi 

att sociala mål borde få ett större inflytande i ämnet idrott och hälsas kursplan. 
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1. Inledning  

I dagens svenska samhälle har individualismen vuxit sig stark och många människor strävar 

efter ett välbetalt och stimulerande jobb som ska utstråla hög status och bekosta den perfekta 

bostaden, den trendigaste inredningen, utlandssemestrarna, de moderna kläderna, de nyaste 

teknikprylarna, den fina bilen och så vidare. Biesta (2004) anser att dagens vuxna lägger allt 

mer tid på individualistiska aktiviteter som exempelvis ska bygga upp den egna kroppen, 

identiteten och relationerna.  

 

Det finns en viss ängslan över ett förmodat moraliskt förfall bland unga (Fjellström 2004, Ball 

1994, Boman 2002). Nationalstatens, demokratins och folkhemmets upplösning skulle kunna 

vara en förklaring till detta förfall (Fjellström 2004, Boman 2002). Detta har lett till att värden 

som gruppsolidaritet och medborgarskap har tappat i status och istället är individens själviska 

projekt och tillfredsställelse i fokus (Fjellström 2004, Ball 1994, Boman 2002, Englund 

1995). Parallellt med detta finns det många unga människor som riskerar sina karriärer och 

egna begär för att skapa en bättre värld. Det finns exempelvis ett stort engagemang för miljön, 

ifrågasättande av ekonomiska och politiska strukturer som cementerar utnyttjande och 

fattigdom i stora delar av världen, krigsmotståndare och så vidare (Fjellström 2004).  Om vi 

tar oss till skolans värld finns det en oro för att elevernas egen frihet i åsiktsbildningar har gått 

för långt och att det har skapats en relativism i skolans grundläggande värdegrundsfrågor 

(Wiklund 2006, Boman 2002). Vidare beskrivs att i och med införandet av Lpo 94 betonades 

vikten av individualiserat lärande och föräldrars och elevers valfrihet när det gäller val av 

skola (Wiklund 2006). 

 

Idrott och hälsa är ett ämne där både individualism och socialisation kan komma till uttryck. 

Ämnet visar också tydligt individuella skillnader och undervisningssituationen är ofta av 

praktiskt handlande karaktär, varför Rønholt (2005) menar att idrott och hälsa är ett lämpligt 

ämne för att träna på socialt lärande, regler och konflikter. Samtidigt kan en tävlingsinriktad 

idrottsundervisning ge liv åt ett motsatt socialt lärande (Rønholt 2005). I den nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003, kommer det fram att eleverna upplever en god trivsel och 

positiv stämning i ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2005). Nästan hälften av eleverna 

upplever denna goda stämning vid varje lektion. Det är dock ett par procent som aldrig 

upplever en god atmosfär inom idrott och hälsa. Något högre andel pojkar än flickor anser att 

det är en positiv stämning varje lektion under idrott och hälsa. Vidare i Skolverket (2005) går 
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det att utläsa att trots förekomsten av många lektioner som bedrivs gemensamt, till exempel 

lagsporter, finns det en centrering på det individuella i frågor som rör hälsa och kropp, där 

eleven väntas ta ansvar för sin egen fysiska träning på sin fritid. Dock framkommer det inte i 

studien att hälsa kan handla om relationer mellan människor. Det framkommer inte heller hur 

samhällets uppbyggnad skulle kunna skapa olika villkor för människors hälsa och 

välbefinnande. Ämnet skulle kunna passa väl in i tidsandan, där individualiseringen har fått 

fotfäste i samhället (Skolverket 2005). Eftersom vi båda snart är färdigutbildade lärare i idrott 

och hälsa är vi intresserade av att undersöka, problematisera och diskutera spänningen mellan 

individualism och socialisation inom ämnet idrott och hälsa.  

 

1.1 Disposition  

Uppsatsen inleds i kapitel 1 där vi ger en introduktion till uppsatsämnet och motiverar varför 

vi valt att undersöka det specifika området. Vidare i kapitel 1 presenteras undersökningens 

mest centrala begrepp samt uppsatsens syfte och frågeställningar. I kapitel 2 presenteras 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Först presenteras forskningen inom 

skolämnet idrott och hälsa kopplat till studiens syfte för att senare behandla mer övergripande 

aspekter inom utbildning och samhälle. I kapitel 3 redogör vi för valet av metod och 

skapandet av ett analysschema. Uppsatsens resultat presenteras i kapitel 4 och diskuteras 

sedan vidare kapitel 5. I kapitel 5 fastslår vi också studiens slutsats och diskuterar även den 

problematik som den valda metoden kan medföra. 

 

1.2 Viktiga begrepp  

För att underlätta läsningen och förståelsen har vi valt att definiera och förklara uppsatsens tre 

mest centrala begrepp. 

 

Individualism; individens frihet att uppfylla sina egna behov är av yttersta vikt och hänsyn till 

andra och samhället vägs inte in. 

 

Socialisation; betonar gemenskap och social anpassning och vi använder definitionen ”den 

värdefulla anpassningen, med tanke på både individernas och gemenskapernas bästa” 

(Fjellström 2004, s 253). Observera att Fjellström använder begreppet socialisering istället för 

socialisation men att vi har valt att använda begreppet socialisation istället. Detta eftersom 
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den allmänna betydelsen av socialisation är mer i likhet med ovanstående definition än vad 

den allmänna betydelsen av begreppet socialisering är lik ovanstående definition. 

 

Spänning. Eftersom innebörden av begreppen individualism och socialisation ligger långt 

ifrån varandra finns det ett utrymme mellan begreppen. Styrdokumentens innehåll samt 

lärares och elevers värderingar, åsikter, tankar och handlingar kan ofta placeras antingen inom 

individualism, socialisation eller någonstans mellan begreppen. Om till exempel en elev, i en 

fråga, har en åsikt inom individualism, och i en annan fråga har en åsikt inom socialisation, 

hamnar elevens åsikter i en spänning mellan individualism och socialisation. 

 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka spänningen mellan individualism och socialisation 

inom ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9.  

 

 Hur uttrycks spänningen mellan individualism och socialisation inom ämnet idrott och 

hälsa utifrån ett styrdokumentsperspektiv? 

 Hur uttrycks spänningen mellan individualism och socialisation inom ämnet idrott och 

hälsa utifrån ett idrottslärarperspektiv? 

 Hur uttrycks spänningen mellan individualism och socialisation inom ämnet idrott och 

hälsa utifrån ett elevperspektiv? 

 

2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  

2.1 Tidigare forskning inom ämnet idrott och hälsa 

Skolans idrottsämne har inte haft samma funktion som övriga ämnen i skolan genom 

utbildningshistorien, utan ämnet har präglats av att fysiskt fostra eleverna. Under 1900-talet 

har det militära inflytandet i idrottsundervisningen successivt lämnat ämnet och istället blivit 

mer inriktat på att klara samhällsuppdraget som medborgare, och stå emot välfärdens 

hälsoproblem. Den fysiska fostran till dugliga medborgare handlade om att skapa en lydig och 

hårt arbetande klass i enlighet med statens behov (Londos 2010, Annerstedt 2005).  

 

När Lgr 69 försvann, försvann också begreppet fysisk fostran och kom då att ersättas med 

elevernas sociala, fysiska och estetiska utveckling inom ämnet. Fram till slutet av 1970-talet 

bedrevs undervisningen i idrott och hälsa i en verksamhet med könsuppdelade grupper, som 
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var inspirerad av idrottsrörelsen som utövade många olika idrottsgrenar. Utbildningen till 

lärare i skolan har varit samma för både kvinnor och män under en väldigt lång tid i Sverige, 

dock inte i idrottsämnet. Inte förrän på 1980-talet blev utbildningarna vid GIH i Örebro och 

Stockholm lika för både män och kvinnor. Från 1980-talet och framåt kunde samundervisning 

erbjudas i skolor. Idrott och hälsa är numera det enda ämnet där fler pojkar än flickor har 

högsta betyg (Londos 2010, Annerstedt 2005). 

 

2.1.1 Viktiga mål och syften med ämnet idrott och hälsa 

Idrott och hälsa är ett av skolans mest populära ämnen. Det skiljer sig från de flesta andra 

ämnen då kropp och rörelse står i fokus. Vitala syften och mål med idrotten är, enligt 

lärarenkäter och genom intervjuer med lärare i idrott och hälsa, att ge rekreation, att ha kul 

genom den fysiska aktiviteten, att prova på olika fysiska aktiviteter och att utveckla bestående 

intresse för den fysiska aktiviteten. Viktigast är enligt lärarna att eleverna utvecklar ett 

positivt förhållningssätt till sin egen kropp (Quennerstedt 2006).  

 

Skolämnet idrott och hälsa bidrar till många olika saker sett till elevernas utveckling och 

lärande. Ämnet i sin helhet har ett innehåll som tyder på social utveckling, aktivitet och nytta. 

Rörelse och fysisk aktivitet är ämnets kärna men syftena och målen med ämnet är diffusa. Det 

finns många olika aspekter på syften och mål enligt lärare i ämnet, som till exempel 

rörelseglädje, ha roligt, självförtroende, kondition, idrottsfärdigheter, hänsyn, social 

utveckling, kunskap om hälsa, träning och motorisk utveckling. Listan kan göras lång och 

ämnets syfte och mål kan diskuteras och ifrågasättas på många olika plan (Quennerstedt 

2006). Quennerstedt (2006) tar liksom Ekberg (2009), upp fostransdiskursen inom 

idrottsämnet. Diskursen utmärks genom att en betydande del av undervisningen läggs på olika 

sociala färdigheter samt förmågan att utveckla dessa sociala färdigheter. Inom 

idrottsundervisningen är det främst fokus på handlingar som utvecklar förmågan att 

samarbeta, men det finns även andra sociala dimensioner som att eleven ska ha tolerans mot 

olikheter, lyssna på andra människor, kunna visa hänsyn samt respektera och ha viljan att 

hjälpa sina kamrater (Quennerstedt 2006, Ekberg 2009). Quennerstedt (2006) har i sin studie 

undersökt lokala arbetsplaner och resultatet visar att sociala kvaliteter är viktiga för 

undervisningens genomförande. I vissa lokala arbetsplaner är förmågan att hjälpa andra elever 

att utvecklas i idrottsundervisningen ett kriterium för att kunna uppnå vissa betyg i ämnet.  
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2.1.2 Hur högt värderas sociala förmågor i idrott och hälsa? 

Londos (2010) menar att den sociala förmågan blir så avgörande, att eleverna i idrott och 

hälsa måste kunna arbeta i grupp för att kunna nå det önskade betyget. Det är viktigt att 

eleverna kan inordnas i kollektivet, att de kan ta ansvar för fler än sig själv och visa hänsyn 

gentemot sina klasskamrater. Den duktiga eleven i idrott och hälsa ska alltid närvara vid 

lektionstillfällen, vara generellt duktig i samtliga idrottsaktiviteter och ha den sociala 

förmågan där eleven ska kunna höja stämningen i gruppen och bry sig om sina klasskamrater, 

speciellt de elever som har svårigheter i idrottsundervisningen. Det ska även tilläggas att den 

duktiga idrottseleven måste anpassa sin egen prestationsnivå under idrottslektionerna för att 

visa på förståelse och inte köra över sina klasskamrater (Londos 2010). 

 

Londos (2010) har i sin studie undersökt en specifik grupp, nämligen fotbollsspelande killar. 

Han menar att de skickliga fotbollspelarna i gruppen har en viktig roll i att föra vidare 

kunskaper och bana väg för sina klasskamrater under idrottslektionerna. Har de en utvecklad 

fysik, goda färdigheter i många idrottsgrenar och samtidigt besitter en social förmåga har de 

alla möjligheter att förbättra sina klasskamrater och även undervisningens kvalitet. Det är 

viktigt för idrottsläraren att ta vara på dessa individer för att kunna utveckla gruppen. Dessa 

starka elever kan ses som lärarens förlängda arm. Samtidigt skriver Londos (2010) att det 

förekommit lärare som undervisat fotbollsspelande elever på elitnivå som inte ens har fått 

betyget godkänt i idrottsämnet och menar att det beror på den sociala förmåga eller sociala 

oförmåga som eleven visat upp. Detta anser vi att Lindfeldt (1999) utvecklar i sin avhandling 

där han menar att idrotten överhuvudtaget kan ses som den enskilda idrottarens autonoma 

projekt i ett slags självförverkligande. Idrotten och idrottsövningar går i riktning mot att 

betraktas som ett medel för den enskilda idrottaren i hans eller hennes 

individualisationsprocess. Även om idrotten kan betonas som lekfull och öppnar upp för 

glädje, gemenskap och samhörighet menar Lindfeldt (1999) att det finns en risk för den 

enskilda idrottaren att genom enbart personliga erfarenheter, gå i riktningen mot en utpräglad 

individualism. 

 

Den duktiga fotbollspelaren som inte är beredd att ställa upp på de sociala krav som lärarna 

ställer, menar många lärare är individualister som saknar förståelse för lagspelet och inte är 

beredda att inackordera sig i kollektivet (Londos 2010). Även Clasén (1995) behandlar detta 

och menar att elever som har väldigt god idrottslig förmåga men som inte tar hänsyn, eller på 

annat sätt inte uppträder socialt godtagbart, också visar sig ha allmänna svårigheter både vad 
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gäller relationer till kamrater och relationer till lärare samt andra vuxna. Det blir i Londos 

(2010) avhandling tydligt att den sociala förmågan är något som lärarna i idrott och hälsa 

värderar och även vissa har som kriterier för att nå upp till vissa betyg.  

 

2.1.3 Idrott och hälsa – en känsla av samhörighet? 

Idrottsämnet framhålls enligt Rønholt (2005) som lämpligt för socialt lärande, eftersom 

mycket fokus ligger på regler, roller, konflikter och det blir tydligt i ämnets innehåll. Dock 

kan det sociala lärandet i idrott och hälsa bli motsatsfullt då det kan vara inslag av extremt 

tävlingsrelaterad undervisning. Variationen av det idrottsliga innehållet i undervisningen 

medför att idrottsundervisningens socialisationsfaktor är oviss. Idrottsundervisningen kan 

överföras till andra situationer i samhället, både på gott och ont. Rønholt (2005) menar att den 

sociala lärandeprocessen i idrott och hälsa bör få högre prioritet om idrottsinnehållet ska ske i 

pedagogisk regi. Åhs (2005) menar att idrottsundervisningen skapar en känsla av 

samhörighet. Att vi upplever en känsla av värde i positiv kommunikation. Relationen är viktig 

i och med att den ger en känsla av att tillhöra något som är större än sig själv, att vara en del 

av något gemensamt, oavsett om det är ett arbetslag eller ett handbollslag på 

idrottsundervisningen. Hamnar eleven utanför denna gemenskap finns det risk för att reagera 

med negativa känslor som aggressivitet, koncentrationsbrist och nedstämdhet. Det naturliga 

sättet att tillhöra en grupp eller lag är att få känna gemenskap, att eleverna får ta ansvar för 

varandra och hjälpas åt (Åhs 2005).  

 

Vi har nu koncentrerat oss på ämnet idrott och hälsa och dess spänning mellan individualism 

och socialisation. För att få ett bredare perspektiv på denna spännvidd förflyttar vi oss ut ur 

idrottsämnets värld och in i det större perspektivet som behandlar denna fråga i relation till 

samhället i allmänhet och utbildning i synnerhet.  

 

2.2 Utbildningspolitiska förskjutningar  

Sverige, liksom många andra länder, diskuterade och/eller genomförde omstruktureringar 

inom den offentliga verksamheten under 1980-talet och förebilden till detta var utvecklingen i 

Storbritannien. Dessa förändringar kom senare att kallas för New Public Management (NPM), 

som bland annat betonade marknadsmekanismer inom offentlig verksamhet samt prestationer 

och prestationsmätningar (Wahlström 2009). Vi anser därför att det vore användbart att 

studera situationen i Storbritannien för att kunna jämföra med Sverige. 
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Det tidiga 1980-talets utbildningsreformer i Storbritannien var en central del i den politiska 

reformpolitik som kallades för ”Thatchers revolution” som var ett systematiskt försök att 

bryta den historiska trenden som eftersträvade ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle. 

Istället skulle socialliberalismen och laissez-faireekonomin spela en avgörande roll. Detta var 

en del i den politiska strategi som skulle se till att skapa en ickeinterventionistisk stat som var 

skeptisk till att utbildningen skulle användas som en förlängning av demokratin. Demokratin 

skulle, i det liberala samhälle som eftersträvades, snarare ha som uppgift att säkerställa och 

bevara den individuella friheten, och utbildningen skulle istället styras av marknaden som är 

den enda mekanism som kan säkerställa individens frihet (Carr & Hartnett 1996, Furlong, 

Barton, Miles, Whiting & Whitty 2000).  

 

Ovanstående var en del i ”the New Right Offensive”, som hade en tydlig utbildningspolitisk 

linje och innebar konsekvenser för det engelska utbildningssystemet. Nationella prov har fått 

en ökad betydelse och rankingtabeller har tagits fram för att möjliggöra jämförelse av skolor. 

Även testande, jämförande och kategoriserande av eleverna har blivit vanligare. 

Konsekvenserna har blivit att undervisningen har fokuserats på att förbereda eleverna inför 

nationella proven och skolor har delats upp i ”elitskolor”, ”genomsnittskolor” och 

”bottenskrapskolor”. De sistnämnda ofta liggandes i innerstäderna och med stor andel elever 

som inte har engelska som modersmål. En annan förändring som har skett är att rektorn har 

fått en viktigare roll. Rektorns uppgift har gått från att vara pedagogisk ledare till att leda 

skolan till bra placeringar i rankingtabellerna, marknadsföra skolan, leverera en skola i 

enlighet med styrdokumenten och tillfredsställa kunderna. Konsekvensen har blivit att 

demokratiska värden som hängivelse till samhället, social rättvisa och allas bästa har minskat 

i omfattning. Dessutom kallas numera lärarutbildningen för lärarträning istället för 

lärarutbildning och träningen sker nu separat från all annan högre utbildning (Carr & Hartnett 

1996). Detta är en av orsakerna till att statusen på lärarna och deras utbildning har försämrats 

(Furlong m fl 2000, Carr & Hartnett 1996, Maguire & Ball 1995). ”Thatchers revolution” var 

ett tydligt ställningstagande till utbildningens och demokratins roll och sambandet däremellan. 

Detta ställningstagande fick konsekvenser och frågan är vad förändringar i det svenska 

utbildningssystemet kan få för konsekvenser? 
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2.2.1 Utbildning i ekonomiska termer  

Synen på välfärdstaten har förändrats från att tidigare ses som en omfördelare av resurser 

mellan medborgarna till att numera vara mera neo-liberativ med honnörsorden valfrihet och 

kvalitetssäkring (Wahlström 2009, Oftedal Telhaug, Mediås & Aasen 2004). Medborgarna ses 

som konsumenter av välfärdstjänster och den offentliga verksamheten ses som producenter av 

välfärd. Medborgarna har i detta ekonomiska tänkande rätt att ställa krav på producenterna, 

samt har rätt att välja mellan olika produkter av liknande karaktär (Wahlström 2009). Biesta 

(2004) beskriver att utbildning på senare tid mer och mer omtalas i ekonomiska termer. Elever 

och föräldrar ses som konsumenter av utbildning och lärare, rektorer och skolor ses som 

producenter som ska tillfredsställa konsumenternas utbildningsbehov. Wiklund (2005) tolkar 

mediediskursen om skolan som att valfrihet i val av skola leder till hög konkurrens mellan 

skolor, vilket ska garantera en hög kvalitet på skolorna. Biesta (2004) menar att detta system 

kan innebära att lärare och skolor måste vara flexibla och anpassa sig efter konsumenternas 

krav och behov, ge konsumenterna valuta för pengarna och kanske till och med måste följa 

principen att kunden alltid har rätt. Biesta ifrågasätter om detta ekonomiska resonerande om 

utbildning är en lyckosam företeelse och konstaterar att hela principen bygger på att 

konsumenten känner till sina behov. Biesta menar att så inte är fallet eftersom föräldrar 

snarare skickar sina barn till en bra skola där ansvaret snarare läggs på de professionella än att 

föräldrarna ger skolorna detaljerade instruktioner till hur deras barn ska utbildas (Biesta 

2004). Wiklund (2005) behandlar också detta och tolkar att media ger en bild av att föräldrar 

ses som experter angående sina barn och att föräldrarna därför har rätt att välja den skola som 

passar eleven bäst. 

 

Biesta (2004) ser det ekonomiska tänkandet om skolan som något negativt bland annat 

eftersom att skolor får ett mer marknadsinfluerat agerande. Detta kan ta sig uttryck i att skolor 

försöker attrahera elever genom att marknadsföra sin skola som attraktiv, spännande och 

lätthanterlig (Biesta 2004). Denna tendens riskerar att underminerar skolans professionella i 

diskussionen om utbildningens innehåll och syfte, och det finns knappt inte någon plats kvar 

för samtal om utbildningens demokratiska roll i samhället (Biesta 2004, Englund 1995). 

Wiklund (2005) har tolkat det som att skolans strävan efter individualisering kan ha 

undergrävt lärarnas auktoritet eftersom det individualiserade lärandet utgår från elevens behov 

och önskemål och läraren får mer en roll som mentor och handledare mot att tidigare ha varit 

kunskapsförmedlare. 
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2.2.2 Förändringar inom utbildningsväsendet och samhället 

Wahlström (2009) beskriver den läroplansteoretiska utvecklingen genom historien som ”ett 

växelspel mellan en mer effektivitetsinriktad och en mer demokratiskt inriktad 

läroplansuppfattning” (Wahlström 2009, s 212). I och med styrreformen av skolan under 

början av 1990-talet tar den ekonomiska resultatstyrningen, och dess ökade krav på 

utvärderingsinstrument, över allt mer i debatten om utbildningen. Om denna tendens fortsätter 

kommer antagligen det resultatbetonande lärandet att dominera och andra lärandeformer kan 

komma att trängas bort. En bredare syn på lärandet skulle istället kunna uppnås om mer fokus 

lades på målen och att den pågående tendensen att styra genom utvärdering skulle brytas 

(Wahlström 2009). De senaste decennierna har relationen mellan individ och kollektiv 

förskjutits mot att bli mer individfokuserat (Boman 2002). Unemar Öst (2009) har konstruerat 

fyra utbildningspolitiska diskurser som alla har olika mål med den högre utbildningen. Under 

den undersökta tidsperioden, 1992-2007, har två diskurser varit dominerande, nämligen den 

klassiska akademiska diskursen och globaliseringsdiskursen, vars syfte och mål är att söka 

och förmedla ny kunskap och bidra till individuell och samhällelig utveckling respektive 

stärka Sveriges och Europas konkurrenskraft och bidra till ekonomisk tillväxt. De två andra 

diskurserna demokratidiskursen och identitetsdiskursen, vars syften och mål är att befästa 

demokratin och bidra till jämlikhet och rättvisa respektive stödja individens identitetsarbete 

och verka för kulturöverbryggande värden, har inte haft lika stort inflytande på den högre 

utbildningen. Unemar Öst (2009) beskriver vidare att efter 2007 verkar 

globaliseringsdiskursen vara den diskurs som tenderar att ta över mer och mer.  

 

Løwlie (2007) menar också att det har skett en förändring inom utbildningsväsendet. Den 

pedagogiska teorin fokuserar numera på den globalt och nyliberalt inspirerade tanken att 

reproducera sig själv, utan att reflektera över konsekvenserna av risken att överutnyttja 

mänskligt kapital. Tidigare låg fokus på att vara eftertänksam, utforskande, kritisk och 

upplysande samt ge en röst åt de marginaliserade och undertryckta. En förändring har skett 

och utbildningspolitiken har nu alltså främst målsättningen att skolan ska utbilda den 

kommande generationen för att öka nationens konkurrenskraft på marknaden (Løwlie 2007). 

Fjellström (2004) menar att demokratin håller på att tappa sin makt. I takt med ökad 

globalisering och att våra samhällen blir allt mer komplexa och beroende av varandra tappar 

staterna mer och mer auktoritet över befolkningen. Detta sker genom att överstatliga 
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strukturer, genom sitt inflytande via globalisering och marknadsekonomi, får ett allt större 

inflytande över människors liv. Till och med vissa politiker verkar ha gett upp hoppet om 

folkmaktens idé då mer och mer av statskontrollerade sektorer överlåts i marknadens händer. 

Samtidigt syns en ökad individualism som har tilltagit i takt med att familjens, de lokala 

samhällenas, nationalstatens och kyrkans inflytande och betydelse över människorna har 

minskat. Utifrån detta har en variation av värderingar, synsätt och livsstilar vuxit fram och ur 

detta har egoism, amoralism och relativism blivit mer frekvent förekommande (Fjellström 

2004).  

 

Tornberg (2007) menar att konsumtionssamhället har tagit en stor maktposition i vårt 

samhälle. Individualismen tar sitt bästa uttryck i att kunna konsumera vad man vill och våra 

identiteter byggs upp av det vi konsumerar – jag är vad jag konsumerar. Detta 

konsumtionsbegär har skapats av en global kapitalism som gynnas av ökande konsumtion. Att 

som konsument fritt få konsumera ses som en självförverkligande livspolitik (Tornberg 2007). 

Identiteten har ett starkt samband med individens grundläggande värderingar och om 

individen inte har välargumenterade värderingar så finns det svagheter i identiteten och därför 

är det viktigt att bearbeta sina värderingar (Taylor 1995).  

 

2.3 Olika perspektiv på individens frihet 

2.3.1 Individens frihet som beroende av andra  

Varje individ står ständigt inför de utmanande frågorna: Är det rätt det jag gör? Lever jag ett 

gott liv? Fungerar verkligen mitt samhälle bra? (Fjellström 2004). Vad ska man göra? Hur ska 

man handla? Vem ska man vara? (Giddens 1999). Att individen, i sin tankevärld, kan 

föreställa sig världen och sig själv som annorlunda och bättre, skapar samtidigt en moralisk 

utmaning eftersom att vi hade kunnat göra annorlunda och kanske bättre. Vårt samhälle är 

komplext och enskildas handlingar kan få stora konsekvenser för många andra, varför 

autonomi kan ses som problematiskt. Eftersom många är inblandade i det stora spelet om 

jordens resurser, som kan ha förödande konsekvenser för hela världen och kommande 

generationer, är det av yttersta vikt med tankar om ansvar för allas gemensamma bästa hos 

medborgarna för att katastrofer inte ska ske (Fjellström 2004). Även om handlingarna utförs 

med gott syfte finns ändå en risk att handlingarna på något sätt ger negativa konsekvenser för 

någon annan, som kan vara nära eller långt borta i både tid och rum. Detta kan skapa en viss 

moralisk osäkerhet (Baumann 2001). 
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Vidare beskriver Roger Fjellström (2004) att autonomi inte behöver innebära brist på 

medmänskligt och samhälleligt ansvarstagande. Tvärtom skulle man snarare kunna hävda att 

autonomi är en förutsättning för ansvar eftersom att ansvar i slutändan är individens eget 

beslut. Frågan är då om individen verkligen har ett ansvar gentemot samhällets och andra 

människors behov? Ett svar på frågan kan vara; ja eftersom att individen är en del av, och 

lever av, samhället så har även individen förpliktelser gentemot samhället (Fjellström 2004). 

Dewey (1916/1999) menar att människan är involverad i flera olika sammanhang och 

grupperingar inom samhället och betonar därför vikten av att människor och grupper 

kommunicerar med varandra för att samhället och individerna ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt. I mötet med andra kommuniceras olika åsikter, intressen och 

värderingar och beslut kan då tas efter att olika åsikter har beaktats. För att samhällen ska 

fungera på detta sätt krävs att medborgarna uppfostras till att ta initiativ och kunna ta hänsyn 

till andra. Vidare beskriver Fjellström (2004) att ur ett humanistiskt perspektiv är vi alla en 

del av mänskligheten och har därför moraliska förpliktelser mot mänskligheten. Miljöetiker 

betonar även vår delaktighet och vårt ansvar för miljön (Fjellström 2004). 

 

2.3.2 Individens frihet som oberoende av andra 

Morawski (2010) beskriver två olika distinktioner av frihet, nämligen den positiva friheten 

och den negativa friheten. Vi har valt att fokusera på den sistnämnda som innebär att 

individen är ensam med sina val. Individen kan alltså göra precis vad den vill utan att någon 

lägger sig i. Friheten har heller inte något att göra med jämlikhet, rättvisa, kultur, lycka, lugnt 

samvete eller andra, enligt människan, positiva värden, utan beror bara på om individen är 

ensam i att ta sina beslut eller inte. Detta innebär att sociala relationer förminskar friheten 

eftersom relationer med människor innebär att andras åsikter då riskerar att beaktas, vilket står 

i motsättning till att individen tar beslut utan påverkan av andra. Frihetens omfattning står i 

relation till hur stort område individen har till förfogande för att agera helt fritt utan påverkan 

av andra, alltså ju större område, desto större frihet. Alla individer kan omöjligen ha 

obegränsade fria utrymmen utan att socialt kaos råder, varför en praktisk lösning måste 

införas. Denna lösning införlivas genom att införa en tydlig skillnad mellan offentligt liv och 

privatliv. Privatlivet ska vara fritt från påverkan av andra och där är individen fri och kan göra 

som den vill. Staten ska absolut inte inkräkta på privatlivet utan lämna denna arena helt åt 

varje enskild individ (Morawski 2010).  
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För att koppla dessa frihetsperspektiv till en mer konkret utbildnings- och skolrelaterad nivå 

introducerar vi två utbildningsmodeller och två lärandebegrepp från Wahlström (2009). 

 

2.4 Utbildningsmodeller och lärandebegrepp 

2.4.1 Marknadsmodellen och medborgarmodellen 

Wahlström (2009) presenterar tre olika utbildningsmodeller, varav vi kommer att koncentrera 

oss på två av dessa, nämligen marknadsmodellen och medborgarmodellen. 

Marknadsmodellen är redan beskriven ovan i termer av ekonomiskt tänkande om skolan. 

Medborgarmodellen däremot kräver ett förtydligande och betonar människors kollektiva 

förmåga snarare än individernas förmåga som marknadsmodellen förespråkar. Enligt 

medborgarmodellen utvecklas ny kunskap och förståelse i balansen mellan den enskilda 

individens behov och intressen och att samtidigt erkänna de andras behov och intressen. Att 

föra gemensamma diskussioner och lyssna på, och ta hänsyn till, andras tankar och åsikter är 

viktigt för att kunna definiera vilka behov som finns. För att träna dessa moment är det vitalt 

att en mängd olika tankar och åsikter framförs i skolan och för detta krävs en stor 

heterogenitet bland eleverna i skolan. En social, etnisk och religiös mångfald är därför av stor 

betydelse (Wahlström 2009). Inom medborgarmodellen kritiseras marknadsmodellen för att, 

genom segregation, beröva eleverna på de värdefulla insikter som kan fås genom att gå på en 

skola med stor variation i åsikter och värderingar (Wahlström 2009, Englund 1995). En kritik 

mot medborgarmodellen är att den kan uppfattas som för ideologisk och vara naiv med tanke 

på att det ibland kan vara bra med kontroll och ansvarsutkrävande (Wahlström 2009).  

 

2.4.2 Resultatbetonande lärande och socialisationsbetonande lärande 

Wahlström (2009) urskiljer, i sin studie, fem analytiskt skilda innebörder av begreppet 

lärande, varav vi väljer att intressera oss av två av dessa, nämligen det resultatbetonande 

lärandet och det socialisationsbetonande lärandet. Undervisning i resultatbetonande lärande 

utgår från elevens målsättningar och anpassas alltså efter varje elev på det sätt som antas 

kommer att ge det resultat som eleven önskar. Lärarens roll blir att stödja och vägleda eleven 

på den väg som eleven har valt och det uppnådda resultatet är det som undervisningens 

kvalitet mäts genom. Resultatbetonande lärande kan ses som en konsekvens av 

marknadsmodellen. Socialisationsbetonande lärande har ett mer problematiserat och vidgat 

kunskapsbegrepp. Skolans demokratiska och sociala mål ses som förutsättningar för att kunna 

uppnå skolans kunskapsmål, samtidigt som ingen uppdelning görs mellan demokrati- och 
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kunskapsmål. Lärarens ledarskapsförmåga och goda relationer är centrala element i 

klassrummet. Socialisationsbetonande lärande är mer influerat av medborgarmodellen 

(Wahlström 2009).  

 

Vi har valt dessa fyra utbildnings- och lärandemodeller för att kunna använda dessa som 

analysredskap och kunna göra jämförelser. Vi är medvetna om att detta är analytiska 

konstruktioner och att det i praktiken givetvis finns en rad variationer mellan dessa analytiska 

konstruktioner.  

 

3. Metod  

3.1 Kvalitativ metod 

Enligt Hassmén & Hassmén (2008) syftar användningen av kvalitativa metoder till att tolka 

och förstå hur människor tänker, hur de agerar och hur de beter sig i olika lägen. Syftet är 

alltså att förstå hur människor föreställer sig olika ting och vilken mening det kan ge i olika 

sammanhang. Att tolka mening, mönster och upplevelser av olika kulturer samt att skildra och 

förstå sociala situationer och på så vis nå förklaringar av dessa fenomen är vad den kvalitativa 

metoden syftar till. Allmänt för den kvalitativa metoden är att den intresserar sig för det som 

anses vara det unika, det individuella och det som särskiljer sig. Den kvalitativa metoden 

söker också efter samband och sammanhang för att kunna finna ett mönster och få riklig 

information (Hassmén & Hassmén 2008). Den kvalitativa forskningsintervjun har som syfte 

att förstå olika fenomen utifrån de undersökta personerna och deras erfarenheter och genom 

detta försöka se mönster av deras uppfattningar (Kvale & Brinkmann 2009). Utifrån detta 

menar vi att kvalitativa forskningsintervjuer är den lämpligaste huvudmetoden för att uppfylla 

syftet med vår uppsats.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att forskningsintervjun ligger mycket nära det vardagliga 

samtalet mellan människor och därför kan forskningsintervjun ses som en tämligen enkel 

uppgift att utföra. Men när intervjuerna är transkriberade och utskrivna kan det under 

analysens gång dyka upp frågor och tankar som forskaren inte haft någon tanke på innan. Är 

inte intervjun tillräckligt förberedd kan värdefull information från informanterna försvinna. 

Det kan då leda till att tidigare forskningsresultat upprepas och oväsentlig information 

framkommer istället för att ny väsentlig information kommer fram (Kvale & Brinkmann 

2009). Utifrån detta har vi förstått att det är betydelsefullt att vi, innan intervjuernas gång, 
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utvecklat kunskaper om det aktuella forskningsområdet. Vi har därför förberett oss inför 

intervjuerna genom att sätta oss in i den tidigare forskningen och spekulera i vilka svar vi kan 

förväntas få och vilka följdfrågor som kan ställas för att få mer utvecklade svar, nya 

infallsvinklar och nya tolkningar. Denna studies intervjuundersökning har genomförts med 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär, enligt Trost (2005) att 

intervjun har sin utgångspunkt i den ursprungliga intervjumallen men att intervjuaren har 

intagit en flexibel roll och har möjlighet att ställa följdfrågor för att lättare kunna förstå 

informantens tankar. Att intervjua någon kan enligt Wahlström (2009) verka enkelt, men 

eftersom det är en situation av social karaktär så innehåller intervjun en viss komplexitet som 

alltid närvarar i sociala relationer. Forskaren kan inte träda ur situationen utan måste finnas 

där och genom sin närvaro påverkar forskaren hela intervjusituationen och den 

kommunikation som uppstår. Det är viktigt att forskaren är medveten om detta och att det inte 

finns någon absolut sanning, utan ett öppet förhållningssätt är viktigt att ha för att på bästa sätt 

kunna ta tillvara på intervjuobjektets svar (Wahlström 2009). 

 

Intervjusituationen kan också vara problematisk med tanke på att det kan finnas en viss 

obalans i maktförhållandet mellan intervjuare och intervjuobjekt. Detta eftersom att forskaren 

har tagit initiativet till intervjun och därför oftast är mer insatt i ämnet och vilka frågor som 

kommer att ställas. Intervjuaren kan också ha en större språklig och akademisk förmåga vilket 

kan innebära att intervjuobjektet känner sig underlägsen, vilket kanske är vanligast 

förekommande i elevintervjuer. För att reducera denna obalans kan ett mer metodiskt och 

aktivt lyssnande upprätthållas. Detta sker inte genom användandet av ett fast frågeformulär 

och inte heller genom att bara passivt sitta och lyssna. Istället bör ett aktivt och metodiskt 

lyssnande genomföras där forskaren intresserar sig för, och försöker förstå, det 

intervjuobjektet berättar. Samtidigt behåller intervjuaren en professionalism genom att behålla 

sina ämneskunskaper inom forskningsområdet och anknyta till detta emellanåt (Wahlström 

2009). 

 

3.2 Förberedelse av intervjuer 

3.2.1 Pilotstudie 

För att säkerställa att intervjun verkligen undersöker det den avser att undersöka valde vi att 

utföra pilotstudier innan studiens riktiga intervjuer. Gratton & Jones (2004) menar att 

pilotstudier kan vara till hjälp genom att de ger en inblick i hur svaren kan komma att se ut 



 

15 

 

och om frågorna är otydliga och behöver omformuleras. En annan fördel är att om en 

pilotstudie används kan intervjuaren känna sig mer säker i den verkliga intervjun och 

därigenom kommer studiens validitet att stärkas (Gratton & Jones 2004). Vår pilotstudie 

utfördes på en idrottslärarstudent som går sista terminen på lärarprogrammet samt en elev som 

studerar på gymnasiet. Intervjuerna tog 30 minuter med lärarstudenten och 30 minuter med 

eleven och under den tiden hann inte alla frågor besvaras. Erfarenheterna från pilotstudien 

gjorde att vi insåg att några frågor borde förtydligas, några frågor kunde tas bort och vi var 

tvungna att prioritera vilka frågor som var viktigast för vårt syfte. Vi frågade även de 

intervjuade om hur intervjun hade upplevts och fick positiv feedback från intervjuobjekten 

som ansåg att vi hade intressanta frågor. Efter analysen av pilotstudien ansåg vi oss vara 

förberedda för att genomföra studiens intervjuer.  

 

3.2.2 Urvalsprocessen 

Gratton & Jones (2004) menar att det personliga mötet är viktigt i intervjusituationen eftersom 

intervjuaren då lättare kan läsa av kroppsspråk och liknande och därmed öka förståelsen för 

informantens svar. Det blir alltså lättare att få en tydlig bild av informanternas upplevelser och 

tankar (Gratton & Jones 2004). Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är bättre för 

oerfarna forskare att träffa informanten personligen, då risken för eventuella feltolkningar kan 

minska. Utifrån detta valde vi att prioritera informanter som vi kunde intervjua genom att 

möta personligen, före att skicka intervjufrågorna och få svaren via e-post eller 

telefonintervjua. Ett annat kriterium var att eleverna gick på grundskolans senare år (årskurs 

7-9) och att lärarna undervisade i idrott och hälsa på grundskolans senare år. Det ska även 

förtydligas att det inte är möjligt att ha speciellt många kriterier i urvalet då det är ett problem 

som student att komma i kontakt med skolor och lärare som är intresserade av att ställa upp. 

Vi ska bli lärare för grundskolans senare år och gymnasiet men vi har valt att intervjua elever 

på grundskolans senare år istället för gymnasieelever eftersom vi anser att många av elevernas 

framtida värderingar börjar få sin utformning i grundskolans senare år.  

 

3.3 Etiska överväganden  

Inför varje vetenskaplig undersökning är det viktigt att göra ordentliga överväganden om 

möjliga risker för de berörda undersökningsdeltagarna. Enligt Vetenskapsrådet (2002) har det 

grundläggande individskyddskravet delats in i fyra allmänna huvudkrav. Det första benämns 

som informationskravet. Vilket medför att våra informanter har blivit tilldelade information 
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om varför de har blivit tillfrågade att delta i undersökningen och hur intervjun kommer att se 

ut rent praktiskt. Informanterna informerades även om att undersökningen var anonym och att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan samt att när uppsatsen är avslutad och godkänd 

kommer undersökningsmaterialet att raderas.  

 

I enlighet med konfidentialitetskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002) har våra 

undersökningsdeltagare blivit informerade om att allt material är konfidentiellt och de är 

informerade om vilka som kommer ta del av det färdiga materialet. Vad gäller eleverna under 

15 år, har deras ansvariga lärare tagit kontakt med elevernas målsmän och lämnat ut ett 

dokument för underskrift av vårdnadshavare, för att få tillåtelse att ställa upp i intervjun. 

Rektorerna på de undersökta skolorna har även gett sina tillstånd och en rektor ville ta del av 

intervjufrågorna innan tillstånd gavs, vilket vi tillät. I vår undersökning kommer våra 

informanter att ha full anonymitet och kommer att benämnas som Lärare A, Elev A etc. Det är 

alltså omöjligt för utomstående människor att kunna ta del av undersökningsdeltagarnas 

personliga uppgifter. Citat som vi ansett som personavslöjande har inte lyfts fram i 

undersökningen, även om vi fann dem intressanta för undersökning, allt detta i enlighet med 

konfidentialitetskravet som menar att personuppgifter kan komma ut om empirin detaljeras så 

specifikt att vissa läsare av materialet kan identifiera undersökningsdeltagarna. 

Undersökningsdeltagarna har också blivit informerade om nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2003), vilket bland annat innebär att informationen som inhämtats från 

undersökningsdeltagarna är avsedda för uppsatsen och kommer inte användas eller lånas ut 

för andra syften.  

 

3.4 Intervjuernas genomförande 

Vi skickade ut förfrågan via e-post till drygt tjugo idrottslärare och tre stycken var tillslut 

villiga att ställa upp som informanter. Idrottslärarna valde i sin tur ut två elever var som också 

skulle intervjuas. Vi betonade att vi ville ha elever som var olika varandra och representerade 

olika grupper i klassen. Vi är medvetna om att risken finns att läraren kan ha valt ut elever 

som anses vara duktiga och på så vis kan ge mer uttömmande svar och även ge förskönande 

svar om till exempel lärarens och elevernas sätt att arbeta under idrottslektionerna. 

Informanterna intervjuades en i taget. Eftersom vi inte är erfarna intervjuare valde vi att 

intervjua tillsammans, varav en av oss ledde intervjun medan den andre hade koll på det 

övergripande som tid, inspelning och att inte viktiga frågor glömdes bort. När intervjun var 
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slut frågade vi den intervjuade om han/hon ville tillägga något eller hade några frågor. Detta 

är något som Kvale & Brinkmann (2009) menar är betryggande för respondenten som kan 

känna att den lämnat ut mycket om sig på en intervju och kanske vill förtydliga något. Vi har 

således intervjuat tre idrottslärare som undervisar på grundskolans senare år och sex elever 

som går i grundskolans senare år. 

 

3.5 Tolkning av empiri  

En tolkningsprocess innebär optimalt att forskaren ständigt utvidgar sin förståelse för 

forskningsfrågan och denna process kan delas in i tre olika tolkningsnivåer som kan gå in i 

varandra under forskningens gång. Den första nivån behandlar forskarens självförståelse, där 

tolkningar görs genom att leva sig in i den intervjuades situation. Den andra nivån handlar om 

förnuftstolkningar (common sense), tolkningar som går utöver det som den intervjuade själv 

anser om det aktuella ämnet. Den tredje nivån, som är huvudsyftet med forskningsprocessen 

är att göra teoretiska tolkningar och koppla dessa till ett teoretiskt ramverk. Tolkningsspiralen 

kommer att avslutas när forskaren upplever ett logiskt, sammanhängande mönster, en helhet 

(Hassmén & Hassmén 2008).  

 

3.5.1 Transkribering 

Det första steget i analysprocessen, menar Hassmén & Hassmén (2008), är transkribering av 

intervjun. Denna process handlar bekant om att transformera materialet från tal till skrift. När 

transkriberingen är klar betraktas detta som det empiriska materialet. Vi anser liksom 

Hassmén & Hassmén (2008) att det är en betydelsefull process då en slarvig transkribering 

kan påverka undersökningens validitet. Vi inser också att det finns risker för feltolkningar och 

missförstånd om materialet inte transkriberas, som i sin tur kan påverka studiens resultat. 

Arbetet med transkriberingen gav oss en överblick över hur empirin såg ut, och en någorlunda 

bild av hur resultaten skulle kunna bli. Vi har under transkriberingen tagit bort vissa ord som 

inte är av värde för studien. Dessa ord kan vara ”mmmhm” och ”ehhh”. Vi har transkriberat 

samtliga intervjuer i sin helhet. 

 

3.5.2 Analysredskap 

För att underlätta analyserandet har vi utformat tre tabeller. Den första tabellen, Figur 1, 

illustrerar vår tolkning av samband mellan de olika centrala begreppen. 
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Individualism Socialisation 

Individens frihet som oberoende av andra Individens frihet som beroende av andra 

Marknadsmodellen Medborgarmodellen 

Resultatbetonande lärande Socialisationsbetonande lärande 

Figur 1. En illustration av samband mellan centrala begrepp 

 

Vi anser att resultatbetonande lärande är ett resultat av marknadsmodellen som har sitt 

ursprung i synen på individens frihet som oberoende av andra, som i sig är ett resultat av 

individualismen. Socialisationsbetonande lärande är en följd av medborgarmodellen som har 

sitt ursprung i synen på individens frihet som beroende av andra, som i sin tur är en följd av 

socialisation. Vi är medvetna om att dessa tolkningar inte enbart är beroende av varandra utan 

andra faktorer har givetvis ett visst inflytande men vi har valt att bortse från detta. I 

diskussionen kommer vi att återvända till uttrycken; individen som beroende/oberoende, samt 

begreppen individualism och socialisation för att återkoppla till studiens syfte. 

 

Den andra tabellen, Figur 2, har vi konstruerat för att kunna analysera och presentera 

undersökningsresultatet. Tabellen bygger på Wahlströms (2009) begrepp 

socialisationsbetonande och resultatbetonande lärande i kombination med studiens tre 

huvudperspektiv; kursplanerna, idrottslärarna och eleverna. Anledningen till att vi valde att 

analysera två kursplaner är att svensk skola nu är i en övergångsfas mellan två olika 

läroplaner med tillhörande kursplaner. Övergången är mellan Lpo 94 och dess tillhörande 

kursplaner som finns i Skolverket (2002), och den nya Lgr 11 och de nya kursplaner som 

finns i detta styrdokument. De intervjuade eleverna undervisas utifrån olika kursplaner och de 

intervjuade lärarna har också olika kursplaner att utgå ifrån beroende på vilken årskurs 

eleverna går i. Elever i årskurs sju och åtta undervisas enligt Lgr 11:s kursplan medan elever i 

årskurs nio undervisas enligt Lpo 94:s kursplan. Vi valde även att göra en uppdelning mellan 

vision och praktik för socialisationsbetonande lärande ur ett lärarperspektiv eftersom lärarna 

uttryckte en stor skillnad mellan just sina visioner och hur det såg ut i praktiken, när det gällde 

det socialisationsbetonande lärandet.  
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 Kursplaner Lärarperspektiv Elevperspektiv 

Lpo 94 Lgr 11 

Socialisations-

betonande 

lärande 

Socialisations-

betonande 

lärande i Lpo 

94:s kursplan 

för ämnet 

idrott och 

hälsa 

Socialisations-

betonande 

lärande i Lgr 

11:s kursplan 

för ämnet 

idrott och 

hälsa 

 Socialisations-

betonande lärande 

– idrottslärarens 

vision 

Socialisations-

betonande lärande 

– elevernas 

perspektiv 

 Socialisations-

betonande lärande 

i praktiken – 

idrottslärarens 

perspektiv 

Resultat-

betonande 

lärande 

Resultat-

betonande 

lärande i Lpo 

94:s kursplan 

för ämnet 

idrott och 

hälsa 

Resultat-

betonande 

lärande i Lgr 

11:s kursplan 

för ämnet 

idrott och 

hälsa 

Resultat-

betonande lärande 

– idrottslärarens 

perspektiv 

 

Resultat-

betonande lärande 

– elevernas 

perspektiv 

Figur 2. En schematisk bild av hur analysen av empirin är uppdelad  

 

För att ytterligare underlätta analysen använde vi oss av nedanstående tabell, Figur 3, för att 

lättare kunna urskilja tendenser av socialisationsbetonande lärande respektive 

resultatbetonande lärande i empirin. Tabellens innehåll är inspirerat av Wahlström (2009). 
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Socialisationsbetonande lärande Resultatbetonande lärande 

 Vidgat kunskapsbegrepp 

 Demokratiska och sociala mål ses som 

förutsättning för att kunna uppnå 

skolans kunskapsmål 

 Ingen uppdelning mellan demokrati- 

och kunskapsmål 

 Lärarens ledarskapsförmåga och 

relationerna i klassrummet är viktiga 

 Elevens mål i centrum 

 Lärare som mentor och vägvisare till 

de mål eleven vill uppnå 

 Individanpassning 

 Enskilda samtal där elevens mål är i 

centrum 

 Kvalitet mäts i uppnådda resultat 

(betyg) 

Figur 3. Visar vad som är karaktäristiskt i socialisationsbetonande lärande och i resultatbetonande lärande. 

 

3.6 Textanalys 

Vi kommer att göra en textanalys på Lgr 11:s kursplan för ämnet idrott och hälsa samt Lpo 

94:s tillhörande kursplan för idrott och hälsa, som finns i Skolverket (2002), utifrån ett 

syftesrelaterande och klargörande perspektiv. Säfström (2009) menar att om analyserna 

konstrueras utifrån specifika syften måste analyserna behandlas i relation till dessa specifika 

syften. Analyserna ska beaktas som utredande och framåtsträvande diskussioner inom de 

fenomen eller företeelser som betraktas. Det klargörande perspektivet syftar bland annat till 

att utreda möjligheter, syften och mål med våra liv och gemensamma verksamheter. Mer 

konkret kan det handla om att identifiera och analysera de olika tillvägagångssätt och 

möjligheter som finns att tillgå för att utforma till exempel undervisning och utbildning. 

Genom att synliggöra analyserna av de olika valmöjligheterna kan politiska och moraliska 

konsekvenser av de olika alternativen diskuteras. Utifrån detta skapas möjlighet för vidare 

diskussioner angående syften och mål med våra gemensamma verksamheter och våra liv 

(Säfström 2009). 

 

3.7 Val av litteratur  

Vår studie grundar sig i tidigare forskning och annan litteratur som berör studiens syfte.  

Inledningsvis sökte vi efter uppsatser i Diva-portalen med sökorden ”idrott + värdegrund” och 

fick träff på en uppsats som låg nära vårt intresseområde. I uppsatsen fann vi ett par 

intresseväckande avhandlingar som i sin tur gav oss tips till fler referenser. Vi har även gjort 

sökningar i Libris och ERIC med sökorden: ”idrott + värdegrund”, ”idrott + socialisering”, 

”idrott + social förmåga”, ”social förmåga”, ”idrott + moral”, ”idrott + fostran”, ”idrott + 
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individ/en”, ”individualism + kollektivism”, ”individualism”. Vi sökte också på några av 

begreppens motsvarigheter på engelska. Efter granskning av träffarna valde vi ut intressant, 

tillförlitlig och för oss väsentlig litteratur. Som ovan sagt gav även den utvalda litteraturen nya 

infallsvinklar och tips på fortsatt läsning. 

 

4. Resultat/Analys  

4.1 Socialisationsbetonande lärande i Lpo 94:s kursplan för ämnet idrott 

och hälsa 

Under Ämnets syfte och roll i utbildningen beskrivs bland annat att; 

 

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt 

ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan (Skolverket 2002, s 22). 

 

Ämnet ska alltså utveckla eleverna ur ett helhetsperspektiv där olika delar av människan 

betonas, vilket vidare utvecklas under Ämnets karaktär och uppbyggnad; 

 

Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende 

av varandra, och kan på så sätt medverka till att elevens kroppsuppfattning utvecklas (Skolverket 

2002, s 23). 

 

Begrepp som gemenskap, samarbete, förståelse och respekt finns under Ämnets syfte och 

roll i utbildningen; 

 

Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika 

aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och 

respekt för andra (Skolverket 2002, s 22). 

 

Även kopplingar till gemenskap i dagens mångkulturella samhälle görs; 

 

Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i idrott och hälsa ger 

möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och 

internationellt samhälle (Skolverket 2002, s 22). 

 

Under Mål att sträva mot finns ytterligare gemenskapsbetoningar; 
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Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 

- utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck för 

fantasi, känslor och gemenskap, 

- utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra 

(Skolverket 2002, s 22). 

 

Etiska perspektiv beskrivs också på två ställen under Ämnets karaktär och uppbyggnad;  

 

Ämnet erbjuder möjlighet att i ett naturligt sammanhang diskutera såväl hälsofrågor som etiska 

frågor som hör ihop med idrott och friluftsliv (Skolverket 2002, s 23). 

 

I ett etiskt perspektiv ryms också frågor om förståelse för människors olika förutsättningar när det 

gäller fysiska aktiviteter (Skolverket 2002, s 23). 

 

Under Mål att sträva mot betonas även ledarskapsförmågan; 

 

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 

-utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter (Skolverket 2002, s 23). 

 

När det gäller betygskriterierna finns det inte lika mycket tydliga formuleringar, utan det finns 

utrymme för olika uttolkningar. Till exempel för godkänt ska eleven; 

 

- kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga rörelseuppgifter […] 

- ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt (Skolverket 

2002, s 24). 

 

Där exempelvis hänsyn till andra kan innefattas i att kunna delta i lek och att bedriva 

rörelseaktiviteter på ett säkert sätt. Vidare för betyget mycket väl godkänt; 

 

Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med hänsyn till 

olika deltagares behov (Skolverket 2002, s 25). 

 

Här uttrycks alltså ledarskapsförmåga i samband med att visa hänsyn till andra. 

 

4.2 Socialisationsbetonande lärande i Lgr 11:s kursplan för ämnet idrott 

och hälsa  

Under ämnets Syfte uttrycks följande; 
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Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för 

andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 

kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter (Lgr 11, s 51). 

 

Utöver detta finns inga fler tydliga formuleringar för ett socialisationsbetonande lärande men 

det finns flera skrivningar där tolkningsutrymme finns, till exempel under Kunskapskrav för 

betyget E i slutet av årskurs 9 yttras; 

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och 

varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget (Lgr 11, s 55). 

 

Att delta i lekar, spel och idrotter och anpassa rörelser till sammanhang kan tolkas som 

att eleverna bland annat ska respektera varandra i aktiviteterna. Vidare för betyget E; 

 

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla 

beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter (Lgr 11, s 56). 

 

Att visa hänsyn till andra kan kopplas till att förutse risker i olika fysiska aktiviteter. Det finns 

liknande formuleringar för betygen C och A. 

 

4.3 Resultatbetonande lärande i Lpo 94:s kursplan för idrott och hälsa  

Det resultatbetonande lärandet har överlag en stor roll i denna kursplan och specifikt handlar 

cirka två tredjedelar om strävans- och uppnåendemål, varav de flesta handlar om individuella 

mål. Förutom det som nämnts tidigare i uppsatsen, under socialisationsbetonande lärande, 

handlar denna kursplan mestadels om just vad eleven ska lära sig oberoende av andra. Några 

av de mest tydliga formuleringarna är under Bedömningens inriktning; 

 

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna kroppen fungerar 

och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan bibehålla och 

förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Det innebär att elevens kunskaper om vilka faktorer som 

påverkar den egna hälsan är en viktig bedömningsgrund (Skolverket 2002, s 24). 

 

Observera fokuseringen på den egna kroppen och den egna hälsan. Under Mål att sträva mot 

finns ett liknande uttryck som även betonar elevens eget ansvar; 
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Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 

- utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och värdera 

olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden 

fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa (Skolverket 2002, s 22). 

 

En annan formulering under Ämnets karaktär och uppbyggnad framhåller ämnets 

individanpassning; 

 

Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra 

förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna 

villkor (Skolverket 2002, s 23). 

 

Att anpassa undervisningen efter olika elevers förutsättningar är alltså centralt. 

 

4.4 Resultatbetonande lärande i Lgr 11:s kursplan i idrott och hälsa  

Denna kursplan är nästan bara resultatbetonande, detta på grund av flera faktorer. För det 

första handlar det nästan uteslutande om elevens mål oberoende av andra. För det andra är det 

många betygssteg, A-F. För det tredje har kunskapskrav för årskurs 6 införts. För att påvisa 

fokuseringen på att elevernas mål är individorienterade kan ämnets Syfte lyftas där det står;  

  

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan 

och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet (Lgr 11, s 51). 

 

Uppmärksamma betoningen på elevens egen hälsa. Vidare under Syfte; 

 

Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta 

i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro 

till sin egen fysiska förmåga (Lgr 11, s 51). 

 

Återigen är fokus på den enskilda eleven och i detta fall den egna fysiska förmågan. 

Observera även individanpassningen i och med att undervisningen ska skapa förutsättningar 

för alla att delta. Vidare under Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 står det; 

 

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och 

till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer 

kan påverka hälsan och den fysiska förmågan (Lgr 11, s 55). 
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Här är eleven, denna gång genom sina egna upplevelser, än en gång i centrum. 

 

4.5 Socialisationsbetonande lärande – idrottslärarens vision 

Samtliga lärarinformanter tydliggör i intervjuerna att den sociala gemenskapen i 

idrottsundervisningen är betydelsefull för dem. Något som samtliga informanter anser vara 

centralt är hur eleverna beter sig mot varandra. Värdet i att samarbeta och att försöka lyfta 

varandra på idrottslektionerna är något som är återkommande. Lärare B säger; 

 

Det spelar inte så stor roll vad man gör, egentligen inte alltså. Vi är ålagda att göra vissa saker, men 

det spelar egentligen inte någon roll. Det vitala är att de har roligt och de kan samarbeta. 

 

Lärare A svarar följande på om han föredrar klasser med stort fokus på jaget 

eller på klassen ; 

 

 På skolidrottnivå då föredrar jag ju gruppdynamiken, att den funkar. 

 

Återkommande för samtliga lärare är också uppskattning av elever som kan tona ner sin egen 

prestation och istället hjälpa elever som har svårt med vissa moment inom ämnet. Lärare A 

beskriver det närmare hur han vill att eleverna ska tänka och agera; 

 

När det gäller ledarskapsbiten, visa på ansvar, funkar inte någon grej då går jag in och styr upp det 

lite granna och så vidare och sen ska jag samtidigt vara lite återhållsam trots att jag är grym på den 

här idrotten så kan jag inte bara gå in och dominera utan jag ska framhäva de runtomkring mig. 

 

Lärare B beskriver ett exempel hur hon inte vill att undervisningen ska se ut, genom att 

beskriva en elev hon haft tidigare som var jätteduktig på idrott och fotboll; 

 

…men han tog bara bollen på lektionerna och sprang alltid själv, Det värderar jag inte som positivt, 

för ingen ville vara med i hans lag, för att han kunde aldrig passa bollen, han kunde inte passa. Det 

värderar jag inte alls högt. 

 

Lärare C fortsätter och menar att den sociala förmågan att kunna hjälpa sina klasskamrater 

också är något som slutändan kan göra att du får ett högt betyg; 
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På 15 sekunder ser jag om någon är bra på att spela fotboll liksom, då vill jag ju mer att de ska visa 

de här fotbollsfärdigheterna genom att instruera någon som inte kan alls. Så det är lättare att få ett 

högt betyg om man utvecklar det sociala faktiskt.  

 

På frågan om Lärare C uppmärksammar de elever som uppmärksammar andra elever svarar 

den såhär: 

 

 Jo det är också en jättefin egenskap som man kanske i längden också betygsätter, jag kan inte säga 

att jag gör det men det är något jag verkligen uppskattar och det säger jag till dem. 

 

Något som också är återkommande är att det socialisationsbetonande lärandet är grunden för 

att ens kunna påbörja ett resultatbetonande lärande. Lärare A anser att han inte kan komma åt 

att utveckla individerna förrän gruppen fungerar som den ska; 

 

Jag jobbar väldigt mycket med gruppkänslan, det är lite a och o, sen när du har fått det så tror jag du 

kan släppa lite på det där och försöka lyfta de här individerna på sin olika nivå.  

 

Lärare C är också tydlig med att klassen först och främst måste formas innan det går att lyfta 

och utveckla individen. Vid varje ny årskurs har lärare C som vision att inte vara i idrottssalen 

utan har istället teori om hur man beter sig mot andra elever och koncentrerar undervisningen 

på samarbetsövningar för att svetsa ihop gruppen. Sen menar lärare C att det kan vara bra att 

det händer något i början, att någon kliver över gränsen så det finns anledning att reagera. Han 

menar;   

 

Sen hoppas man ju att det ska hända något som inte är så bra så man får ryta till lite i början för att 

det har man ju igen sen. 

 

Vad gäller betygsättningen i idrott och hälsa menar samtliga lärare att de medvetet eller 

omedvetet betygsätter social förmåga. För att få ett riktigt högt betyg måste man ha med alla 

aspekterna i ämnet men samtliga lärare är överens om att de tror att man kan nå ett högre 

betyg om man har en god social förmåga. Lärare C om att väga in social förmåga i betyget; 

  

Jag vill nog hävda att man omedvetet gör det. Man ska inte göra det, men jag är ganska övertygad 

om att jag gör det och jag tycker det är rätt, jag tror att väldigt många lärare faktiskt gör det. 

 

När vi frågar hur högt lärare C värderar hänsyn och respekt svarar han; 
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Jag tänker inte att jag bedömer det rent betygsmässigt, men hänger man mellan två betyg, så är en 

sån sak inte till elevens nackdel, absolut inte. Det är något som jag vill vara väldigt noga med att 

kommentera i den skriftliga bedömningen som jag skriver ut till eleverna. 

 

Lärare B menar att;  

 

Det är inte så att en elev får högt betyg för den ställer fram bänkar och hjälper till att ställa tillbaka, 

absolut inte. Men att man kan samarbeta med sina klasskamrater anser jag vara viktigt, kanske det 

viktigaste i idrott, eftersom man är på begränsad yta och man måste ta hänsyn till varandra hela 

tiden. 

 

Samtliga lärare vet att den sociala förmågan är en förutsättning för lek och idrott, men de 

menar också att de bedömer denna förmåga mer än vad de anser att kursplanen anger. De 

anser att den sociala aspekten är så vital att den måste bedömas och invägas mer än vad 

betygskriterierna menar. Överlag tar lärarna upp gruppkänsla, gemenskap, samarbete, socialt 

utbyte, respekt, hänsyn och att bry sig om sina klasskamrater. Samtliga lärare verkar vara 

överens om att det är mer stimulerande som lärare att ha en klass som fungerar bra socialt än 

att ha en klass med många duktiga idrottsindivider. Värdet av att kunna arbeta i grupp på 

idrottslektionerna är återkommande. Vi frågade samtliga lärare vad de ser för värden med att 

jobba i grupp på idrottslektionerna. Lärare C menar att;  

 

Det är jättebra i det individuella samhället vi lever i, du kommer ofta ändå ut i ett arbete där du 

måste samarbeta med kompisar och kollegor, och det är egentligen bara i idrotten som, visst man har 

grupparbeten och så. Där nere i matematiken är det i stort sett genom proven du visar vad du kan och 

det krävs inte så mycket samarbete för att få ett bra betyg i de andra ämnena. Här måste du utveckla 

samarbetet för då når du längre i ämnet, plus att de har nytta av det hela livet, att vara i lag och 

lagsammanhang och i samarbetsövningar och så vidare, det är jätteviktigt.  

 

Lärare B anser till och med att det finns så stora värden i samarbete och grupparbete att;  

 

Man måste kunna samarbeta, man kan inte vara på en arbetsplats om man inte kan samarbeta, man 

kommer ingenstans i livet om man inte kan samarbeta. 

 

 Lärare A menar dock att; 
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Ska man förenkla det så föredrar jag gruppkänslan, det gör jag, men samtidigt ska skolan spegla 

samhället lite grann, i samhället är det väldigt mycket jag, jag, jag. Lite den här amerikanska 

känslan, vinna till varje pris lite grann. Titta på mig jag är bäst. Det har ju kommit in i vårt samhälle 

väldigt mycket, så jag säger inte att det ena behöver utesluta det andra. Hittar man en balans mellan 

det där så är det ju det optimala, då är det ju fantastiskt. Rent skolidrottsmässigt, på skolidrottsnivå, 

då föredrar jag ju grupp, att gruppdynamiken funkar. 

 

Vad gäller de negativa sidorna av grupparbete och samarbetsförmåga menar samtliga lärare 

att det kan bli väldigt utpekande för den elev som inte behärskar vissa moment och att den då 

kan känna sig utpekad. 

 

4.6 Socialisationsbetonande lärande i praktiken – idrottslärarens perspektiv 

Vi har just beskrivit vår analys av vad lärarna har för visioner för ämnet idrott och hälsa, med 

utgångspunkt i ett socialisationsbetonande lärande. Nu kommer vi att beskriva och analysera 

hur lärarna ser på hur deras undervisningssituation ser ut i praktiken ur ett 

socialisationsbetonande lärandeperspektiv. 

 

Att lärarna värnar om det sociala samspelet mellan eleverna är uppenbart, de vill arbeta för ett 

gott socialt klimat där samarbete, förmåga att jobba i grupp, hänsyn samt respekt är 

grundstenar. Men i praktiken blir det inte alltid som man tänkt sig. Samtliga lärare anser att 

eleverna inte bryr sig så mycket om varandra som de önskar. Lärare A menar att det är väldigt 

olika, beroende på vilken typ av klass han undervisar i;  

 

I ena klassen är det ju jag, jag, jag hela tiden. Titta på mig. Medan andra parallellklassen är 

fantastiskt duktig hela klassen, dom trivs med varandra utanför klassrummet, utanför lektionerna. 

Det är väldigt mycket pushande och peppande och så vidare och det tycker jag är fantastiskt.  

 

Lärare A anser att föreningsidrottare generellt sett har större social förmåga och att 

skolidrotten har föreningslivet att tacka för mycket. Dock kan det finnas negativa sidor i det, 

som Lärare B är inne på tidigare där hon ger exempel på hur det kan se ut när väldigt 

skickliga föreningsmänniskor tar över och enbart tänker på den egna prestationen. Vad gäller 

verkligheten i att hjälpa sina kamrater, att göra dem bättre menar lärare C att han ibland blåser 

av mitt i idrottsundervisningen för att ibland lyfta till exempel samarbetsprestationer; 
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Jag förklarar att nu såg jag att du placerade dig där för du kände att det var bättre för ditt lag och det 

kanske gjorde att du blev tagen men det gynnade ditt lag och sen diskuterar vi runt det. 

 

Om det finns det tendenser till att en elev börjar ta över och bara kör sitt egna race på 

lektionen säger samtliga lärare att de tonar ner den prestationen. Lärare A;  

 

Jag poängterar omedelbart att detta inte är en enmansidrott. 

 

När det kommer till hur eleverna behandlar varandra och sina lärare är två av lärarna väldigt 

tydliga med vad som gäller. Vi frågade lärarna hur de arbetade rent konkret med att höja 

stämningen på idrottsundervisningen. Lärare A; 

 

Jag är väldigt tydlig med att det här är det jag kräver i min hall, brukar jag säga lite skämtsamt så. 

Nej det här är kommunens hall säger elever. Nej det är min hall, Bam Bam Bam går jag igenom 

väldigt tydligt med reglerna. Det här är vad som krävs punkt slut och det här med blickar och 

kommentarer det är tabu, det finns inte, då åker man ut direkt så är det hela tiden. Jobbar väldigt 

mycket med gruppkänslan. 

 

Likaså verkar lärare C ha en liknande metod; 

 

Jag accepterar aldrig att någon kränker någon annan på ett eller annat sätt, då tar jag den inför 

helgrupp för då ska man skämmas om man medvetet gör någon illa eller sätter sig över någon. 

 

Lärare A och C menar alltså att de arbetar aktivt mot kränkningar 

 

4.7 Resultatbetonande lärande – idrottslärarens perspektiv 

Vi övergår nu till att redovisa de lärarsvar som är mer präglade av en mer resultatbetonande 

lärandesyn. Lärare A nämner i intervjun hälsosamtalet som del i sin undervisning, där eleven 

får möjlighet att tillsammans med läraren uttrycka sina målsättningar i ämnet och läraren intar 

en roll som mentor som ska vägleda eleven till att uppnå sina målsättningar;  

 

…man sitter mellan fyra ögon och så fyller vi ett papper tillsammans, men det blir ju eleven i 

centrum och vad vill du sätta upp för mål? Och så kan man hjälpa dem lite. 

 

Lärare C försöker ge individuell feedback till några elever efter varje lektion; 
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…jag stannar nästan alltid några och så säger jag att nu såg jag att du gjorde det här och det här och 

det är jättebra  det har jag inte sett tidigare och det är något vi har tränat på. 

 

Lärare A hänvisar till dagens samhälle där mycket fokus ligger på jaget och eftersom han 

menar att skolan ska spegla dagens samhälle så anser han att jaget ska ha en plats i 

idrottsundervisningen. Men samtidigt betonar han vikten av balansen mellan gruppkänslan 

och fokus på jaget. Lärare A menar också att styrdokumenten målar upp orimligt höga krav 

genom att de betonar vikten av att anpassa undervisningen efter varje individs förutsättningar 

och att alla ska få chansen att utveckla sin maximala potential i idrottsämnet; 

 

…sen låter det ju fantastiskt fint att man ska se till varje individ och anpassa material och så vidare, 

det låter jättefint men i praktiken är det en ren omöjlighet. 

 

Lärare C menar att man ska ha en undervisning där varje individ ska hitta något som passar 

just den. En idrottsaktivitet som eleven trivs med, som eleven kan och vill utöva. Lärare C 

menar samtidigt att de allra flesta eleverna vill framhäva sig själva, de vet vad som krävs för 

att få höga betyg och de visar också det för honom. De gör allt för att visa utan att för den 

skull trampa någon annan på tårna. Lärare B är inne på samma sak och menar att dagens 

elever är mycket mer betygsmedvetna och betygsfokuserade än vad elever var för tio år 

sedan; 

 

Just nu är dom ganska på, på något vis. När vi t.ex. orienterar så undrar de, är det MVG där, är det 

MVG där? Dom är mycket mer målinriktade nu eleverna än för 10 år sedan. 

 

Något samtliga lärare framhäver är att de tidigt förklarar för eleverna vad som krävs för att få 

ett högt betyg och att eleverna i hög grad försöker göra vad som krävs för att få det önskade 

betyget. 

 

4.8 Socialisationsbetonande lärande – elevernas perspektiv 

Först och främst ska tilläggas att samtliga elever beskriver ämnet med ordet roligt. De 

beskriver idrott och hälsa med väldigt positiva ord och verkar överlag vara väldigt 

intresserade av ämnet. Samtliga elever framhåller under intervjun att de tror att läraren i idrott 

och hälsa väger in sociala förmågor när de ska sätta betyg på eleverna. Elev C säger;  

 



 

31 

 

Det är ju liksom viktigt med social förmåga för då kan man ju peppa andra som kanske inte är lika 

bra på idrotten och så. 

 

 Elev A betonar att läraren säkert bedömer social förmåga, även fast den inte borde göra det; 

 

Klart att man ska vara trevlig och så, men man ska ju inte ge betyg på personligheten. 

 

Elev C menar att idrottsläraren haft genomgångar om hur man ska bete sig;  

 

Det har läraren sagt att det gäller inte bara att vara bäst på att spela fotboll eller något annat, vi ska 

visa att vi kan liksom hjälpa till och peppa laget som man är i och liksom alltid göra sitt bästa.  

 

Elev F tar först och främst upp ledarskapet som det viktigaste medlet för att få ett högt betyg i 

idrott och hälsa;  

 

Ta typ såhär ledarskap, om någon inte sköter sig kan man säga till dom, och sådana saker och 

detaljer, så det blir ordning. 

 

Eleverna har en samstämmig bild om att du ska tänka på hur du beter dig på 

idrottslektionerna, både mot andra elever i klassen, men också hur du agerar i vissa 

idrottssituationer. Det är viktigt med hänsyn och respekt och visar du inte det kan det, enligt 

elev F smitta av sig utanför idrottsämnet;  

 

Det blir kanske dåligt samarbete och sådär, dålig stämning, kanske inte bara på idrotten. 

 

Elev C är också inne på idrottsundervisningens betydelse utanför ämnet; 

 

Idrott det handlar ju lite om hur man ska vara mot kompisar och så, i lagsammanhang och så, det kan 

man ju ha nytta av även utanför idrottssammanhang. 

 

Men det ska tilläggas att samtidigt som eleverna betonar de sociala förmågorna så menar de 

samtidigt att du inte enbart kan få ett bra betyg genom att vara social utan du måste också 

kunna utföra många idrottsmoment på ett bra sätt.  

 

Eleverna har olika uppfattningar av hur betydelsefull social förmåga är för att få ett högt 

betyg. Vissa värderar det högst av allt medan den för andra är av mer diskret betydelse. 



 

32 

 

Gemensamt är dock att den sociala förmågan spelar in och att idrottsliga prestationer är 

viktiga. Elev B säger att;  

 

Skolidrotten är mer social och alla ska med. 

 

Elev B menar att när han deltar på skolidrotten så tar han det lugnt, det finns ingen anledning 

att ta över och visa sig vara bäst. När det är skolidrott ska det vara socialt, men när det handlar 

om föreningslivet då blir det mycket mer allvarligt och han menar att idrottsämnet är till för 

de som inte tränar på fritiden, för att det är bra för dem att lära sig om träning. Elev B 

fortsätter; 

 

Det är ju idrott i skolan ju, i fotbollslaget kan ja gå själv, i idrotten är det mer socialt, man försöker få 

med alla. För att få en social stämning i skolan. 

  

Som avslutning på det socialisationsbetonande lärandet vill vi framhäva elev D som tycker det 

är viktigt att klasskompisarna lär sig; 

 

För att de ska kunna bli bättre på saker och få typ högre betyg. 

 

Detta citat visar att elev D verkligen bryr sig om sina klasskamrater. 

 

4.9 Resultatbetonande lärande – elevernas perspektiv 

Några av de intervjuade eleverna är i högsta grad resultatinriktade. Både elev E och elev B 

föredrar att arbeta individuellt för att inte behöva tänka på andra elever och därmed kunna 

vissa upp alla sina idrottsliga färdigheter för läraren, i syfte att få det högsta betyget. Flera 

elever betonar vikten av det individuella idrottandet inom idrottsämnet som en arena där 

individerna får möjlighet att, utan att behöva ta hänsyn till andra, utveckla sin maximala 

idrottsliga kapacitet. Elev B om att jobba individuellt; 

 

Då får man visa sin förmåga, för om man är i grupp då kanske den gruppen vinner och det är alla 

som, det kanske bara är en person som gjort allt. Men individuellt får man visa mer sig själv, mina 

kunskaper liksom. 

 

Elev E utvecklar och påvisar att det individuella arbetssättet passar henne bättre för då får hon 

chans att visa vad hon kan; 
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Jag tycker mer om det individuella. Därför då kan visa mer vad man själv kan, för om man kommer i 

ett lag om någon fuskar kan man inte visa liksom. 

 

Vi frågade elev E vad hon tycker om att jobba i grupp;  

 

Det beror på vad man hamnar i för lag. För ibland hamnar man i ett bra lag, ibland hamnar man i ett 

sånt lag som dom inte kan någonting eller gör någonting. Då är det jobbigare. 

 

 Vi frågar Elev E vad som är ett bra lag och får svaret; 

 

Det är såna som sportar, som vill och har ganska bra betyg. 

 

De flesta eleverna vill generellt sett ha mer inflytande över lektionerna i idrott och hälsa. Det 

kan vara ett tecken på en vilja att själva bestämma hur de kan uppnå målen i idrott och hälsa, 

vilket kan kopplas till det resultatbetonande lärandet där individualisering och elevernas vägar 

att nå målen står i centrum. 

 

Det finns enstaka fall där läraren uppfattas som en typ av handledare som kommer med tips 

och råd för att nå upp till vissa betyg, dock är detta inte återkommande. Elev B beskriver detta 

såhär; 

 

Alltså läraren kan säga vad du ska göra för att komma upp i MVG, VG och så. 

 

I det resultatbetonande lärandet mäts kvalitén genom de uppnådda betygen. De undersökta 

eleverna visar inget större intresse för de andra elevernas betyg. Det kan i så fall handla om att 

jämföra sitt betyg med andra elever, i syfte att ta reda på hur duktig man är i jämförelse med 

andra elever. Det kan även ses som ett tävlingsmoment. Det huvudsakliga syftet är elevens 

egna betyg. Elev C menar att; 

 

Jag tycker mest det är viktigt vad jag själv får för betyg, men visst, det kanske är kul att jämföra med 

andra, med kompisarna vad man får, men det spelar inte så stor roll. 

 

Elev E tänker inte på vad andra får för betyg, men påpekar flera gångar att om andra 

elever fuskar anser hon att de ska bli underkända.  
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5. Diskussion  

5.1 Kursplanerna i idrott och hälsa  

Lpo 94:s kursplan för ämnet idrott och hälsa har en tydlig spänning mellan 

socialisationsbetonande och resultatbetonande lärande. Båda delar syns tydligt men det 

resultatbetonande lärandet dominerar klart. Framförallt dominerar resultatbetonande lärande 

bland målen i allmänhet och uppnåendemålen i synnerhet. Socialisationsbetonande lärande 

har sin största betoning i kursplanens mer allmänna delar även om resultatbetonande lärande 

alltid har övertaget. Det finns också ett tolkningsutrymme som innehåller en spänning mellan 

resultatbetonande och socialisationsbetonande lärande genom att olika uttryck och begrepp 

kan ges olika uttolkningar som antingen kan tolkas i mer socialisationsbetonande eller i mer 

resultatbetonande riktningar. Lgr 11:s kursplan är i princip enbart resultatbetonande. Det finns 

en formulering som tydligt förespråkar ett socialisationsbetonande lärande, och det finns 

några tolkningsbara formuleringar som har en spänning mellan socialisationsbetonande och 

resultatbetonande lärande. Det är dock tydliga skillnader mellan Lgr 11:s kursplan och Lpo 

94:s kursplan. Den sistnämnda innehåller avsevärt mycket mer socialisationsbetonande 

lärande. Det har alltså skett en tydlig förskjutning från ett resultatbetonande lärande med 

socialisationsbetonande inslag i Lpo 94:s kursplan till ett mer renodlat resultatbetonande 

lärande i Lgr 11:s kursplan. Detta anser vi vara i likhet med den tendens Wahlström (2009) 

har observerat, nämligen att det resultatbetonande lärandet tar över allt mer och andra 

lärandebegrepp trängs undan och ett snävare kunskapsbegrepp kan komma att bildas. Boman 

(2002) har också observerat en liknande förändring, nämligen att relationen mellan individ 

och kollektiv har förskjutits till att bli mer individfokuserat.  

 

5.2 Lärarna i idrott och hälsa  

De intervjuade lärarnas viktigaste syfte med ämnet idrott och hälsa är att eleverna ska röra på 

sig och inspireras till att hitta en idrott eller träningsform som de kan utföra på fritiden och 

därmed lägga grunden för en hälsosam livsstil resten av livet. Detta är i enlighet med vad 

Quennerstedt (2006) kom fram till i sin studie av idrottslärares syn på ämnets syfte. Samtidigt 

framkommer det att lärarna i vår studie också lägger stor vikt vid det socialisationsbetonande 

lärandet. De menar att en, socialt sett, väl fungerande klass är av stor betydelse för att 

undervisningen ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt och att lärande ska kunna ske. 

Samarbete, hänsyn och viljan att hjälpa sina klasskamrater betonas som viktiga egenskaper 

hos eleverna, dels för det framtida livet men också för att det är en viktig del av idrott och 
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ämnet idrott och hälsa. Dessa sociala kvaliteter framhäver även Quennerstedt (2006) och 

Ekberg (2009). Lärarna i vår studie menar att dessa sociala kvaliteter, även om de inte nämns 

tydligt, ingår i betygskriterierna, eftersom att den sociala aspekten är en del av att leka och 

idrotta. Samtliga lärare menar att den sociala aspekten, medvetet eller omedvetet, vägs in vid 

betygssättning. Detta är i viss likhet med Londos (2010) som menar att eleverna ska ha den 

sociala förmågan att visa hänsyn, respekt, att kunna lyfta svaga elever och således anpassa sin 

idrottsprestation, för att kunna få ett högt betyg i idrott och hälsa. Lärarna i vår studie antydde, 

i olika stor grad, att de ibland tenderade att väga in de sociala aspekterna vid betygssättning 

mer än vad kursplanerna tillåter. Vi menar att detta har att göra med tolkningsutrymmet som 

innehåller en spänning mellan socialisationsbetonande och resultatbetonande lärande som 

finns i kursplanerna, som lärarna utnyttjar för att utforma en mer socialisationsbetonande 

undervisning och lägga större fokus på det sociala vid betygssättning. Lärarna väger alltså in 

sociala aspekter för ett högt betyg men samtidigt vill vi belysa att samtliga lärare anser att den 

idrottsliga förmågan är av största vikt för ett högt betyg, vilket även Londos (2010) menar. 

Lärarnas bedömning hamnar alltså i spänningsfältet mellan det resultatbetonande och 

socialisationsbetonande lärandet eftersom eleverna måste uppfylla höga krav inom båda 

lärandebegreppen för att uppnå ett högt betyg. Detta menar vi är i likhet med Quennerstedts 

(2006) konklusion att ämnets syften och mål kan uppfattas som diffusa på grund av att det 

finns många olika aspekter inom ämnet. 

 

Biesta (2004) menar att ekonomiska termer på senare tid används allt mer frekvent i fråga om 

skola och utbildning och att detta har lett till att lärare och skolor tenderar att anpassa sig mer 

och mer efter elever och föräldrars krav. Men enligt vår studie är det istället idrottsläraren 

som avgör lektionsinnehåll och vad som anses vara vitalt i undervisning och vid 

betygssättning. Dock måste vi framhålla att eleverna har ett visst inflytande över 

lektionsinnehåll i form av egenplanerade lektioner samt att eleverna får ge önskemål på 

lektionsinnehåll. Lärarna verkar alltså inte göra någon större anpassning till elever och 

föräldrar. Wiklund (2005), Biesta (2004) och Englund (1995) menar att inflytandet av skolans 

professionella har underminerats i diskussionen om utbildningens roll och syfte. För lärarna i 

vår studie är så inte fallet. Lärarna behåller snarare en stor makt över ämnets innehåll och 

tenderar i vissa fall att använda sin makt över ämnet mer än vad kursplanerna tillåter, främst 

för att betona socialisationsbetonande lärandeaspekter.  
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5.3 Eleverna i idrott och hälsa 

Vi kan se tydliga samband mellan lärarens åsikter och värderingar i idrott och hälsa kopplat 

till respektive lärares elever. Läraren har alltså ett inflytande över elevernas syn på ämnet, 

vilket blev tydligt i intervjuerna. Detta är i motsats till Wiklund (2005) och Biesta (2004) som 

menar att elevernas egna mål verkar ha stor betydelse i undervisningen. Istället verkar läraren 

styra vad som är viktigt och eleverna rättar sig efter läraren för att uppnå ett så bra betyg som 

möjligt. Konsekvensen av detta är att eleverna i likhet med sina lärare betonar både det 

socialisationsbetonande och resultatbetonande lärandet, även om de olika elevernas åsikter 

skiljer sig angående vilket lärandebegrepp som är viktigast. Samtliga elever menar dock att en 

god idrottslig prestation är grundläggande för ett högt betyg samtidigt som den sociala 

förmågan måste uppnå en viss kvalitet. Precis som lärarna har eleverna en bred syn på vilka 

egenskaper som värderas högt inom ämnet. Eleven ska göra sitt bästa, vara duktig i idrott, 

vara socialt begåvad, vara en god ledare, ha en positiv inställning och hjälpa andra. Eleverna 

förstärker därmed Quennerstedts (2006) resultat om att ämnets karaktär är mångfacetterat.  

 

Elevernas syn på inflytandet över undervisningsinnehållet överensstämmer med lärarnas. 

Nämligen att det i huvudsak är läraren som avgör lektionsinnehållet. Flera elever uttrycker 

dock en viss önskan att få ett ökat inflytande, vilket kan tolkas som en strävan efter ett mer 

resultatbetonande lärande som Wahlström (2009) menar tar allt mer plats i skolan. Samtliga 

elever menar att individuellt arbete är värdefullt eftersom att eleverna där får visa upp sitt 

maximala idrottsregister, utan att behöva ta hänsyn till andra. Individuellt arbete kan jämföras 

med Morawskis (2010) redogörelse av det privata livet som fritt från inblandning av andra. 

Just av den anledningen uttrycker några av eleverna att de föredrar att arbeta enligt detta 

arbetssätt före att arbeta i grupp. Vilket återigen visar på tendenser åt en vilja om ett mer 

resultatbetonande lärande. Samtidigt visar eleverna förståelse för vikten av det 

socialisationsbetonande lärandet även om det kan diskuteras huruvida det är elevernas äkta 

åsikter eller om det är åsikter som eleven har enbart för att läraren premierar detta med ett 

högt betyg. Återigen kan vi se den spänning som uppstår mellan det socialisationsbetonande 

och resultatbetonande lärandet. I detta fall är det eleverna som befinner sig i detta 

spänningsfält genom att å ena sidan dras åt det socialisationsbetonande lärandet som läraren 

förespråkar och som eleverna även själva förstår vikten av. Å andra sidan dras eleverna åt det 

resultatbetonande lärandet av lärarna som också förespråkar resultatbetonande lärande samt 

av elevernas individualistiska värderingar som också talar för resultatbetonande lärande. När 
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vi jämför elevernas och lärarnas åsikter om undervisningen i idrott och hälsa menar vi att 

eleverna värderar resultatbetonande lärande något högre än vad lärarna gör.  

 

5.4 Mer socialisation inom ämnet idrott och hälsa? 

Lärarna i vår studie är eniga om att sociala kvaliteter är viktiga egenskaper i ämnet idrott och 

hälsa. Samtidigt lägger kursplanerna, främst Lgr 11:s kursplan, väldigt lite fokus på de sociala 

aspekterna. Lärarna menar att de väger in sociala egenskaper i betygen, ibland kanske mer än 

vad kursplanens tolkningsutrymme tillåter. Vi anser att det finns en viss problematik i denna 

företeelse. Lärarna ska i sin profession anpassa sig efter styrdokumenten för att landets elever 

ska få en så likvärdig bedömning som möjligt. Att som lärare låta sina egna åsikter gå före 

kursplanen kan därför undergräva den likvärdiga bedömningen. Frågan är om problemet 

främst ligger hos lärarna eller hos kursplanerna? Vår studie, liksom Londos (2010) och 

Quennerstedts (2006) studier, visar att många lärare värderar sociala förmågor högt både i 

idrottsämnet i allmänhet och vid betygssättningen i synnerhet. Har en så stor yrkesgrupp fel 

åsikter om ”sitt eget” ämne eller finns det viktiga värden som kursplanerna har missat? 

Liksom många idrottslärare menar Rønholt (2001) att idrottsämnet är lämpligt för socialt 

lärande och att idrottsämnet skulle kunna tjäna på att prioritera sociala aspekter högre. Åhs 

(2005) menar att det frekventa användandet av grupparbeten inom idrott och hälsa skapar en 

känsla av samhörighet, vilket flera av de intervjuade eleverna instämmer i. Vidare betonar 

Dewey (1916/1999) vikten av kommunikation samt hänsyn till andra för att människan ska 

kunna fungera i olika sammanhang i vårt samhälle. Utifrån detta resonemang menar vi att vi 

har belägg för att anse att sociala aspekter ska få större betydelse i kursplanen för ämnet idrott 

och hälsa.  

 

5.5 Slutsats 

Fjellström (2004) och Dewey (1916/1999) framhäver individens frihet som beroende av andra 

samtidigt som Morawski (2010) behandlar individens frihet som oberoende av andra. Den 

grundläggande spänningen mellan båda dessa begrepp är viktig att förstå för att inse hur ett 

ämne och dess kursplan kan tolkas på olika sätt. Lpo 94:s kursplan för ämnet idrott och hälsa 

uttrycker en spänning mellan individualism och socialisation och visar sig ha en tyngdpunkt 

kring individualismen och dess syn på individen som oberoende av andra. Denna spänning är 

reducerad i Lgr 11:s kursplan och betoningen på individualismen är mer renodlad. De 

intervjuade idrottslärarna utnyttjar denna spänning till att införa så mycket socialisation i 
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undervisning och bedömning som kursplanerna tillåter. Emellanåt tenderar lärarna att frångå 

kursplanerna genom att i hög grad bedöma sociala kvaliteter hos eleverna. Det är en klar 

skillnad mellan Lgr 11:s resultatbetonande kursplan och de intervjuade lärarnas betoning av 

både socialisationsbetonande och resultatbetonande lärande i undervisningen. Lärarnas 

visioner för ämnet förespråkar mer socialisation än vad de menar att undervisningen, i 

praktiken, innehåller. Eleverna befinner sig också i spänningen mellan individualism och 

socialisation, det vill säga mellan ett individbegrepp som tolkas som beroende av andra 

respektive som oberoende av andra. De är medvetna om lärarens betoning av både 

individualism och socialisation och hanterar detta i relation till sina egna kanske mer 

individualistiska värderingar. Med utgångspunkt i denna studie och tidigare forskning anser vi 

att sociala mål borde få ett större inflytande i ämnet idrott och hälsas kursplan.  

 

5.6 Metoddiskussion  

Eftersom studien endast innehåller tre lärarinformanter och sex elevinformanter inser vi att 

uppsatsens resultat inte går att generalisera, utan att resultatet bara gäller för denna studie. Två 

av lärarna hade vi inte haft någon kontakt med sen tidigare utan de svarade på vårt e-mail där 

vi presenterade uppsatsämnet. Vi anser att dessa två lärare i högsta grad var reflekterande och 

engagerade i att berätta sina åsikter och hur de arbetade med dessa frågor. De kanske valde att 

ställa upp i studien eftersom de ville sprida sina åsikter angående socialisationens betydelse i 

ämnet och är således kanske inte representativa för idrottslärarna i landet, som kanske inte är 

lika reflekterande över de sociala aspekterna. En annan diskutabel aspekt är att de intervjuade 

lärarna själva valde vilka elever som skulle bli intervjuade. En risk med detta är att läraren 

kan välja ut de elever som kan ge en bra bild av ämnet. Hassmén och Hassmén (2006) menar 

att prestigeladdade frågor som exempelvis lärarens undervisning kan riskera att skönmålas av 

den intervjuade läraren. Detta är också en aspekt som måste beaktas i resultatet. Hassmén och 

Hassmén (2006) betonar skillnaden mellan ledande frågor och frågor som syftar till att följa 

upp och strukturera information. I intervjusituationen upplevde vi att det ibland var svårt att 

inte ställa ledande följdfrågor, vilket också kan inverka på resultatet. Vid val av litteratur har 

vi medvetet valt att ge utrymme åt både individualism och socialisation. Vi är medvetna om 

att det finns risk att något perspektiv har betonats mer än det andra. Vi vill också påpeka att vi 

under analysen av intervjusvaren mycket väl kan ha uttolkat svaren felaktigt och att vi genom 

de citat vi framhäver riskerar att visa en snedvriden bild av svaren. Men vi har försökt vara så 
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objektiva som möjligt och inte blandat in våra egna åsikter och värderingar även om det är 

svårt att helt komma ifrån detta.  

 

För vidare forskning föreslår vi avslutningsvis samma studie fast med ett större antal 

informanter eller samma studie fast för andra åldrar eller andra ämnen. 
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Bilagor  

Bilaga 1  

Utskick till idrottslärare 

 

Hej! 

Vi heter Dan Johansson och Isac Olofsson och studerar till idrott- och historialärare respektive 

idrott- och matematiklärare på Örebro Universitet. Nu i höst läser vi vår sista termin och ska 

genomföra en uppsats i kursen Pedagogik med didaktisk inriktning III, avancerad nivå. 

  

Vi är intresserade av att undersöka synen på individen och kollektivet inom ämnet idrott och 

hälsa. Vi kommer att intervjua idrottslärare och elever. Intervjufrågorna kommer att skickas ut 

i förväg för att ge möjlighet att tänka igenom sina åsikter i förväg. 

  

Intervjun kommer att ta ca 30 min per elev/lärare. Vid samtycke kommer intervjun att spelas 

in. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och intervjupersonen har rätt att, när som 

helst, avbryta sin medverkan i studien. De uppgifter vi samlar in kommer enbart användas till 

uppsatsen och de inspelade intervjuerna kommer att förstöras när uppsatsen är färdig och 

obehöriga kommer inte att kunna ta del av materialet. Alla deltagare i studien kommer att 

behandlas anonymt, det vill säga, benämnas Lärare A, Elev A och så vidare. 

  

Med vänliga hälsningar 

Dan Johansson & Isac Olofsson 
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Bilaga 2 

Samtycke från vårdnadshavare 

Vi heter Dan Johansson och Isac Olofsson och studerar till idrott- och historialärare respektive 

idrott- och matematiklärare på Örebro Universitet. Nu i höst läser vi vår sista termin och ska 

genomföra en uppsats i kursen Pedagogik med didaktisk inriktning III, avancerad nivå. 

  

Vi är intresserade av att undersöka synen på individen och kollektivet inom ämnet idrott och 

hälsa. Vi kommer att intervjua tre idrottslärare och sex elever.  

  

Intervjun kommer att ta ca 30 min per elev/lärare. Vid samtycke kommer intervjun att spelas 

in. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och intervjupersonen har rätt att, när som 

helst, avbryta sin medverkan i studien. De uppgifter vi samlar in kommer enbart att användas 

till uppsatsen och de inspelade intervjuerna kommer att förstöras när uppsatsen är färdig och 

obehöriga kommer inte att kunna ta del av materialet. Alla deltagare i studien kommer att 

behandlas anonymt, det vill säga, benämnas Lärare A, Elev A och så vidare. 

 

Har du frågor kan du ringa oss för mer information 

Isac Olofsson xxxx  

Dan Johansson xxxx 

 

Jag ger härmed mitt tillstånd till att mitt barn får bli intervjuad i denna studie. 

 

 

_________________________________(elevens namn) 

 

 

_________________________________ (vårdnadshavares underskrift) 

 

 

_________________________________ (vårdnadshavares underskrift i klartext) 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till elever 

Vi går på Örebro universitet och studerar till idrottslärare. Vi ska nu genomföra en uppsats på 

avancerad nivå och vill undersöka olika saker inom idrott och hälsa. Vi kommer att intervjua 

tre idrottslärare och sex elever. Dina svar kommer att vara viktiga. Det finns inga svar som är 

rätt eller fel utan vi vill bara veta vad du tänker om olika saker i idrott och hälsa. Intervjun 

kommer att ta max 30 minuter och allt kommer att vara anonymt, tex kallas för elev A, lärare 

B osv. Enbart Isac och Dan kommer att ha tillgång till materialet. När uppsatsen är godkänd 

kommer materialet att förstöras. Att delta är helt frivilligt och du behöver inte svara på allt 

och du kan avbryta intervjun när som helst. Är det ok att vi intervjuar dig? Är det ok att vi 

spelar in intervjun? 

 

REC 

 

Bakgrundsfrågor; Namn, Årskurs, Tränar på fritiden, Vill jobba med i framtiden. 

 

Idrott och hälsa-frågor 

 

 Hur skulle du beskriva ämnet idrott och hälsa med tre ord? 

 Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa? 

 På vilket sätt kan man visa sig duktig på idrottslektionerna? 

 Vad ska man göra för att få ett högt betyg i idrott och hälsa? 

 Tänker du något på vad dina klasskamrater får för betyg i idrott? 

 Hur skulle du beskriva stämningen i din klass? 

 Känner du dig uppskattad av din idrottslärare och dina klasskamrater under 

idrottslektionerna?  Förekommer det positiv och negativ kritik? 

 Händer det att du tycker synd om någon i klassen på idrotten? Varför i så fall? 

 Hur tänker du om hur dina klasskamrater mår under idrottslektionerna? 

 Hur tänker du om vad dina klasskamrater lär sig på idrottslektionerna? 

 Hjälper ni elever varandra på idrottslektionerna? Får man det? 

 Hur tänker du om att arbeta i lag/grupp på idrottslektionerna? 

 Hur tänker du om att arbeta individuellt på idrottslektionerna? 
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 Hur tänker du när läraren ber er elever att hjälpa till med något, t.ex. plocka fram 

saker? Hur tror du dina klasskamrater tänker? 

 Händer det att idrottsläraren delar upp lektionen så att de duktigaste spelar/leker för 

sig och de som inte är lika duktiga spelar/leker för sig. Vad tycker du om det? 

 Vem eller vilka bestämmer vad ni ska göra på idrottslektionerna? Hur bestäms detta? 

 

Är det något du vill tillägga eller förtydliga av det du har sagt? 

Slut på intervju 

Hur kändes det? 

Om du vill kan du få ta del av uppsatsen sen när den är färdig. Vill du det? 

Tack så mycket! 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till lärare 

Vi går på Örebro universitet och studerar till idrottslärare. Vi ska nu genomföra en uppsats på 

avancerad nivå och vill undersöka olika saker inom idrott och hälsa. Vi kommer att intervjua 

tre idrottslärare och sex elever. Dina svar kommer att vara viktiga. Det finns inga svar som är 

rätt eller fel utan vi vill bara veta vad du tänker om olika saker i idrott och hälsa. Intervjun 

kommer att ta max 30 minuter och allt kommer att vara anonymt, tex kallas för elev A, lärare 

B osv. Enbart Isac och Dan kommer att ha tillgång till materialet. När uppsatsen är godkänd 

kommer materialet att förstöras. Att delta är helt frivilligt och du behöver inte svara på allt 

och du kan avbryta intervjun när som helst. Är det ok att vi intervjuar dig? Är det ok att vi 

spelar in intervjun? 

 

REC 

 

Bakgrundsfrågor; Utbildning, lärarerfarenhet, ålder. 

 

Idrott och hälsa-frågor 

 

 Kan du beskriva din syn på idrott och hälsa? 

 Vad ser du som den största begränsningen i ämnet? 

 Vad ser du som den största möjligheten i ämnet? 

 Hur gör dina elever för att visa sig duktiga på idrottslektionerna? 

 Vad ska eleverna uppvisa för att få ett högt betyg i idrott? 

 Hur skulle du beskriva stämningen i dina klasser? 

 Vad har du för tankar om positiv och negativ feedback?  

 Händer det att du tycker synd om någon i klasserna? Varför i så fall? 

 Tycker du att eleverna verkar bry sig om varandra på idrottslektionerna? 

 Hur tänker du om att låta eleverna arbeta i lag/grupp på idrottslektionerna? 

 Hur tänker du om att låta eleverna arbeta individuellt på idrottslektionerna? 

 Hur reagerar eleverna när du ber dem att hjälpa till med saker, t.ex. att plocka fram 

saker? 

 Vad tycker du om nivåuppdelning? Förekommer det att du använder det på dina 

lektioner? 
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 Hur bestäms det vilket innehåll undervisningen ska ha? 

 

Är det något du vill tillägga eller förtydliga av det du har sagt? 

Slut på intervju 

Hur kändes det? 

Om du vill kan du få ta del av uppsatsen när den är färdig. Vill du det? 

Tack så mycket! 

 


