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Förord 

Vi vill ge ett stort tack de lärare som ställde upp på våra intervjuer trots att deras vardag redan 

är full med arbete, utan er hade denna uppsats aldrig blivit av. Vi uppskattar verkligen att vi 

fick ta del av era erfarenheter och tankar. Tack! 

Vi vill även tacka vår eminenta handledare Katarina Swartling Widerström för goda råd och 

uppmuntran. Tack för ditt stöd och engagemang!  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i 

årskurs 4-6 arbetar för att gestalta kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav – det 

vill säga de didaktiska frågorna vad, hur och varför – i undervisningen. Vår 

litteraturgenomgång visar att det undervisningsinnehåll som lärare i idrott och hälsa ofta 

använder sig av, domineras av bollekar och bollspel. Detta lyfts fram i litteraturen som 

problematiskt, eftersom annat viktigt undervisningsinnehåll, i och med detta, missgynnas och 

får för liten plats i undervisningen. Den forskning som vi har funnit behandlar denna 

problematik med utgångspunkt i vad Lpo 94 med tillhörande kursplan i ämnet idrott och hälsa 

framhåller. Vi har utifrån vår litteraturgranskning förstått det som att det ännu inte finns 

forskning gjord på hur lärare i idrott och hälsa gestaltar den nya läroplanen – Lgr 11 – i sin 

undervisning och därför har vårt intresse väckts för att undersöka detta.  

Genom halvstrukturerade intervjuer med sju lärare i ämnet idrott och hälsa har vi fått kunskap 

om dessa lärares didaktiska val, då de planerar och genomför sin undervisning. Resultatet 

visar att lärarna utgår ifrån kursplanen i idrott och hälsa (Lgr 11) när de planerar sin 

undervisning och därigenom väljer innehåll samt aktiviteter. Något som samtliga lärare 

framhåller är att olika lekar är den mest återkommande aktiviteten i undervisningen. Det finns 

både likheter och skillnader mellan lärarnas tankar om hur de ser på ämnet, vad de har för mål 

med undervisningen, hur de planerar undervisningen samt hur de ser på kursplanen i idrott 

och hälsa. Exempel på dessa likheter är bland annat att lärarna vill att eleverna ska tycka att 

ämnet är roligt samt att de lyfter ämnets betydelse för folkhälsan. En av de skillnader som vi 

har uppmärksammat i resultatet är hur lärarna planerar sin undervisning, vissa av dem 

använder sig av pedagogiska planeringar – där syfte, innehåll och kunskapskrav uttrycks 

tydligt – medan de andra använder sig av mer knapphändigt beskrivna planeringar. 

Nyckelord: idrott och hälsa-lärare, planering, årskurs 4-6, kursplanen i idrott och hälsa, Lgr 11 
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1. INLEDNING 

Under lärarutbildningen i ämnet idrott och hälsa
1
 vid Örebro universitet, har vi diskuterat 

mycket omkring vad undervisningen
2
 ska innehålla och vad ämnet innebär. I samband med 

utbildningen har vi förstått vikten av att använda de didaktiska frågorna – vad, hur och varför 

vid planeringen av undervisningen. Vi har dessutom blivit uppmärksamma på svårigheten i att 

förverkliga styrdokumentens intentioner i praktiken. Det vill säga problematiken med att som 

lärare i idrott och hälsa
3
, kunna realisera läroplanen och kursplanens mål i undervisningen 

genom att till exempel kunna redogöra för de valda aktiviteternas syfte i lokala pedagogiska 

planeringar. Vi har under utbildningen till exempel uppmärksammat frågor som: Varför väljer 

många lärare att använda sig av aktiviteter såsom bollekar eller bollspel i undervisningen? 

Varför har ofta dans och friluftsliv en mer undanskymd plats? Får eleverna en chans att 

reflektera över vad de lär sig i undervisningen, får de möjlighet att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt eller är det bara aktiviteten som står i fokus?  

Frågor, liknade de ovan, har både den idrottsdidaktiska litteraturen, däribland 

Idrottsdidaktiska utmaningar (Larsson & Meckbach, red 2007, 2012) och forskare inom det 

flervetenskapliga forskningsprogrammet Skola-Idrott-Hälsa (SIH) samt Skolverkets rapporter 

från den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) uppmärksammat. Jan-Eric 

Ekberg (2009) har studerat lärares tankar om ämnet idrott och hälsa och har i sin avhandling 

bland annat kommit fram till att det finns en skillnad mellan deras tankar om vad det är för 

kunskap som bör förmedlas i undervisningen, i jämförelse med vilken kunskap och innehåll 

som kursplanen framhåller. Skolinspektionens (2012) granskning av ämnet idrott och hälsa i 

årskurs 4-6 visar på att lärarna måste utveckla sitt sätt att arbeta med överföringen av 

kursplanen till undervisningen. Det finns därmed en problematik i hur undervisningen ska se 

ut då forskning visar att lärarnas undervisning och det som står i kursplanen inte alltid 

stämmer överens.  

Idrott och hälsa-lärares arbete innefattar många val, särskilt vid planeringen av 

undervisningens innehåll och genomförande. Detta eftersom kursplanen i idrott och hälsa (Lgr 

11) endast anger vilka förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla samt vilket det 

centrala innehållet i undervisningen ska vara, utifrån tre övergripande kunskapsområden – 

                                                           
1
 Fortsättningsvis när vi använder ordet ämne syftar vi på ämnet idrott och hälsa, om inte annat anges 

2
 Fortsättningsvis när vi använder ordet undervisning syftar vi på undervisningen i idrott och hälsa, om inte 

annat anges. 
3
 Fortsättningsvis när vi använder ordet lärare menar vi lärare i idrott och hälsa, om inte annat anges. 



2 

 

Rörelse, Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och utevistelse – istället för att i detalj precisera 

vad och vilka aktiviteter undervisningen ska bestå av. Björn Sandahl (2004) visar att tidigare 

läroplaner såsom Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80 är mer tydliga i sin beskrivning av innehållet i 

och med att de anger ett tiotal huvudmoment, vilka i Lgr 80 är: gymnastik; hälsa, hygien och 

ergonomi; bollspel och lekar; dans; friidrott; orientering och friluftsliv; lek; simning och 

livräddning; skidåkning; skridskoåkning, iskunskap och livräddning. Han menar vidare att tre 

huvudsakliga riktningar kan skönjas i och med läroplansreformerna från Lgr 62 till Lpo 94. 

Dessa är att specifika idrotter får en mer undanskymd plats i undervisningen, idrott och hälsa 

framhålls som ett ”teoretiskt kunskapsämne” istället för ett ”praktiskt övningsämne” (s 16) 

samt att läroplanernas innehåll har blivit otydligare och mer övergripande.  

Vi är intresserade av att undersöka hur lärare i idrott och hälsa lägger upp sin undervisning, 

vilket innehåll undervisningen har, hur de motiverar dessa val och om detta skiljer sig från 

vad kursplanen säger. Med detta som utgångspunkt har vi formulerat vårt syfte. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i årskurs 4-6 arbetar för 

att gestalta kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav – det vill säga de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför – i undervisningen.  

1.2. Frågeställningar 

 Hur ser lärarna på ämnet och vilka är deras mål med undervisningen? 

 Hur planeras undervisningen i idrott och hälsa? 

 Hur väljer lärarna innehållet i undervisningen? 

 Vilka aktiviteter är de mest återkommande i undervisningen? 

 Förmedlas syftet med undervisningen till eleverna? 

 Hur gestaltas de tre kunskapsområdena i kursplanen i lärarnas undervisning? 

 Hur ser lärarna på kursplanen i idrott och hälsa? 

1.3. Disposition 

I inledningen reflekterar vi över de didaktiska valens komplexitet samt presenterar en inblick i 

vår litteraturgenomgång. Vidare beskrivs syfte, frågeställningar och disposition. Bakgrunden 

inleds med den teoretiska utgångspunkten, vilken är idrottsdidaktik, därefter kommer en 
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sammanfattning av kursplanen i idrott och hälsa (Lgr 11) samt en litteraturgenomgång av 

ämnet idrott och hälsa. Litteraturgenomgången består av utvärderingar från Skolverket, 

granskningar gjorda av Skolinspektionen samt tidigare forskning om ämnet. En 

problemformulering avslutar bakgrunden. I metoden presenteras metodvalet, urvalet samt 

genomförande av intervjuer och analys. Denna del avslutas med att vi redovisar de etiska 

aspekter som vi har tagit hänsyn till samt lyfter fram några kvaliteter som stärker arbetet. 

Sedan följer resultatet vilket presenteras under sju rubriker, som representerar våra 

frågeställningar, och i somliga fall även underrubriker. Det följs av diskussionsdelen där vi 

reflekterar över resultatet samt för en diskussion kring metoden – där vi lyfter fram styrkor 

och svagheter med den valda metoden. Avslutningsvis summeras våra tankar kring vilken ny 

kunskap som studien bidragit med för att sedan gå in på vidare forskning.  

2. BAKGRUND 

Denna del inleds med en beskrivning av vår teoretiska utgångspunkt, vilken är ett 

idrottsdidaktiskt perspektiv och en sammanfattning av kursplanen i idrott och hälsa (Lgr 11) 

och då med fokus på årskurs 4-6. Därefter redovisas litteraturgenomgången som utgörs av 

utvärderingar från Skolverket och granskningar gjorda av Skolinspektionen samt tidigare 

forskning. Bakgrunden avslutas med en problemformulering där litteraturgenomgången 

summeras och problemet vi funnit presenteras. 

2.1. Teoretiskt perspektiv 

I uppsatsen har vi utgått från ett idrottsdidaktiskt perspektiv. Didaktik betyder 

undervisningslära (Larsson & Meckbach 2007, Rønholt 2001) som framförallt behandlar 

frågorna vad, hur och varför. Vad handlar om innehållet i undervisningen, hur om arbetssättet 

och varför om syftet med innehållet och undervisningen (Meckbach & Lundvall 2007). 

Didaktisk forskning ska bidra med kunskap, som kritiskt granskar undervisningen samt 

stimulerar till att kunna genomföra en reflekterad undervisning (Meckbach & Lundvall 2007, 

Rønholt 2001, Östman 2000). Ämnesdidaktik handlar om reflektioner och frågeställningar 

inom ett visst ämne där exempelvis kunskapens villkor såsom traditioner, lärandets 

förutsättningar och möjligheter samt innehållet i undervisningen behandlas (Meckbach & 

Lundvall 2007, Rønholt 2001). Caroline Liberg (2012) menar att alla val som lärare gör 

”lyfter fram vissa aspekter i förgrunden i undervisningen, medan andra aspekter hamnar i 

bakgrunden eller försvinner helt” (s 217). Hon påtalar vidare att läroplan och kursplaner har 



4 

 

en framträdande roll avseende undervisningsinnehållet, men att det samtidigt ligger i varje 

enskild lärares uppdrag att precisera vad och varför eleverna ska lära sig något inom ett visst 

arbetsområde. Idrottsdidaktik handlar följaktligen om kunskap och reflektioner i och om 

undervisningsprocesser, det vill säga, konsten att undervisa i idrott och hälsa (Meckbach & 

Lundvall 2007). Håkan Larsson (2012) menar att de didaktiska utmaningar som lärare i idrott 

och hälsa bland annat ställs inför, innefattar frågor om hur undervisningen ska läggas upp för 

att alla elever ska få positiva upplevelser av rörelse, utvecklar sin fysiska förmåga och 

allsidiga rörelsekompetens samt vilket lärande som är relevant. Vi valde ett idrottsdidaktiskt 

perspektiv eftersom uppsatsen behandlar de didaktiska frågorna vad, hur och varför inom 

ämnet idrott och hälsa. 

2.2. Kursplanen i idrott och hälsa 

Alla kursplaner som beskrivs i läroplanen (Lgr 11) inleds med en motivering av skolämnets 

värde, både för samhället och individen. Därefter beskrivs syftet med ämnet, det vill säga 

vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla. En 

sammanfattning av dessa förmågor är de långsiktiga målen som presenteras sist i syftestexten. 

De är identiska för alla årskurser och tydliggör vad som ska bedömas och betygsättas. Detta 

preciseras ytterligare i kunskapskraven och besvarar den didaktiska frågan varför (Eriksson & 

Henriksson 2012, Karlsson & Grönlund/Skolverket 2011, Larsson 2012). Kursplanen i idrott 

och hälsa (Lgr 11) beskriver att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin 

rörelseförmåga samt sitt intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen. Detta ska ske 

genom ett brett utbud av aktiviteter. Eleverna ska få kunskaper i hur man kan påverka sin 

hälsa och ”hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande” (Lgr 11, s 

51). Eleverna ska få möjlighet till att utveckla sina kunskaper om planering och 

genomförande av rörelseaktiviteter samt få kunskap om begrepp med koppling till ämnet 

idrott och hälsa. Detta för att kunna värdera olika aktiviteter och ta ställning i frågor som rör 

idrott, hälsa och livsstil. Undervisningen ska se till att alla elever får delta utifrån sina 

förutsättningar samt att de utvecklar tilltro till sin egen förmåga att kunna delta i olika fysiska 

aktiviteter. God samarbetsförmåga och respekt för andra, är även de, förmågor som eleverna 

ska utveckla via undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att få utveckla sina kunskaper i 

att vistas utomhus i naturen året om och därigenom också utveckla en förståelse för 

betydelsen av ett aktivt friluftsliv. De ska även få lära sig hur de ska bete sig i nödsituationer. 

Syftet avslutas med de långsiktiga förmågorna:  
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Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 

 planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt 

på hälsa, rörelse och livsstil, 

 genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och 

 förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten (Lgr 11, s 51). 

Efter syftet kommer en beskrivning av undervisningens centrala innehåll, vilket kan kopplas 

samman med den didaktiska frågan vad och visas separat uppdelat i årskurserna 1-3, 4-6 och 

7-9. Det centrala innehållet för varje årskursspann delas därefter in i tre olika 

kunskapsområden: Rörelse, Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och utevistelse, där det 

specifika innehållet för varje kunskapsområde reovisas. Kursplanens centrala innehåll kan 

sägas vara medlet för att eleverna ska kunna utvecklas gentemot målen (Eriksson & 

Henriksson 2012). De olika kunskapsområdena är till för att förtydliga innehållet men 

motsvarar inte specifika arbetsområden i undervisningen, även annat innehåll som inte 

uttrycks klart i kursplanen kan komplettera undervisningen. Hur de olika innehållspunkterna 

representeras och kombineras kan därför väljas fritt av läraren. Det preciseras inte heller hur 

mycket undervisningstid som ska ägnas åt de olika delarna i det centrala innehållet eller i 

vilken ordning innehållet ska tas upp (Eriksson & Henriksson 2012, Karlsson & 

Grönlund/Skolverket 2011). Den didaktiska hur-frågan – det vill säga arbetssättet – berörs 

inte alls i kursplanen för idrott och hälsa. Enligt Larsson (2012) ska istället lärarna själva 

formulera denna fråga i sin pedagogiska planering ”där samband mellan mål, innehåll och 

undervisningsupplägg ska beskrivas” (s 39). Vårt fokus i denna studie riktas mot innehållet i 

årskurs 4-6. Vi citerar vad undervisningen enligt Lgr 11 ska behandla:  

Rörelse 

 Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. 

 Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. 

 Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. 

 Simning i mag- och ryggläge. 

 

Hälsa och livsstil 

 Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. 

 Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska 

aktiviteter. 

 Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. 

 Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, 

levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. 

 

Friluftsliv och utevistelse 

 Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och 

symboler. 

 Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. 

 Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 
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 Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. 

 Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap 

(Lgr 11, s 52-53). 

  

Kunskapskraven för ämnet idrott och hälsa finns definierade sist i kursplanen och de utgår 

ifrån de långsiktiga målen i kursplanens syfte samt det centrala innehållet för respektive 

årskurs. De beskriver elevens kunnande i relation till målen och progressionen mellan 

betygsnivåerna uttrycks med hjälp av de så kallade värdeorden/progressionsbegreppen, vilka 

visar kvalitetsnivån på elevens kunnande. Dessa värdeord är skrivna med fet stil och ska 

påvisa den kvalitativa skillnaden mellan de olika betygsnivåerna. Det finns beskrivna 

kunskapskrav för betygen E, C och A i slutet av årskurs 6 och 9. Betygen D och B kan ges om 

eleven har uppfyllt kunskapskraven för det lägre betyget samt även uppfyller kraven för det 

högre betyget till övervägande del, men inte ännu i sin helhet, om eleven inte uppfyller 

kunskapskraven för betyget E i sin helhet, ges betyget F – icke godkänd (Eriksson & 

Henriksson 2012, Karlsson & Grönlund/Skolverket 2011, Redelius 2012). 

2.3. Litteraturgenomgång av ämnet idrott och hälsa 

Nedan kommer vi att gå igenom den litteratur som är relevant för uppsatsen och då med 

utgångspunkt i ämnet idrott och hälsa. Först kommer vi att behandla utvärderingar från 

Skolverket och granskningar gjorda av Skolinspektionen, då dessa tar upp relevanta aspekter 

av ämnet samt hur lärare arbetar. Sedan kommer en genomgång av relevant forskning som 

behandlar innehåll, kursplan och lärares tankar om ämnet. 

I avsnittet om tidigare forskning kopplar vi tillbaka till utvärderingar och granskningar i 

ämnet för att lättare se ett samband mellan de olika resultaten som har kommit fram. 

2.3.1. Utvärderingar av ämnet idrott och hälsa 

Skolverket har i uppdrag från staten att utvärdera skolan för att se om de nationella målen nås. 

Den senaste nationella utvärderingen av grundskolan gjordes 2003 (NU-03) och 

utvärderingen av ämnet idrott och hälsa har redovisats i flera olika rapporter (Eriksson m fl 

2005b, Eriksson, Quennerstedt & Öhman 2005a, Skolverket 2004). Resultatet av NU-03 och 

även andra studier (exempelvis Thedin Jakobsson 2004) bekräftar att lärare i idrott och hälsa 

ofta fokuserar aktiviteten i sin undervisning, det vill säga att eleverna ska röra på sig så 

mycket som möjligt – de ska kämpa, bli svettiga och andfådda – ämnet ses snarare som ett 

aktivitetsämne än ett kunskapsämne. När det gäller arbetssättet i undervisningen betonar 

lärarna ofta att eleverna ska få prova många olika idrotter, upptäcka rörelseglädje, lära sig 
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samarbeta i olika lekar och bollspel, men att elevernas kritiska förmåga sällan tränas i form av 

reflektioner och diskussioner. Hälsoperspektivet är också mer undanskymt i undervisningen 

och behandlas ofta på enskilda teorilektioner. Det fysiologiska – patogena – perspektivet på 

hälsa, kropp och fysisk aktivitet är det dominerande och därmed förekommer sällan 

alternativa synsätt såsom ett mer sociologiskt och psykologiskt – salutogent – perspektiv (se 

även Quennerstedt 2006, 2007). Resultatet av NU-03 visar också att pojkars favoritaktiviteter 

är de som förekommer mest i undervisningen och att friluftsliv, dans, simning och gymnastik 

får mindre utrymme än andra aktiviteter såsom lekar och bollspel.  

2.3.2. Granskningar av ämnet idrott och hälsa 

I april 2010 gjorde Skolinspektionen (2010) 300 oanmälda besök på lektioner i ämnet idrott 

och hälsa i årskurs 7-9. De fann att aktiviteterna på dessa lektioner oftast var bollekar och 

bollspel eller aktiviteter som fokuserade motion och kondition. Skolinspektionen menar i sin 

rapport att detta ensidiga val av lektionsinnehåll i förlängningen kan innebära att vissa elever 

missgynnas. Detta på grund av att de som är intresserade av andra aktiviteter får stå tillbaka 

och inte får samma chans att visa sina färdigheter. Då minskas också dessa elevers lust att 

delta i undervisningen och lärarna kan få svårare att motivera dem till detta. De påpekar också 

att bollspel ofta fokuserar på tävling och prestation, vilka är aspekter som inte framhävs i 

kursplanen. Risken finns även att eleverna kommer att bedömas utifrån andra kriterier än 

kursplanens eftersom ämnet idrott och hälsas bredd och mångfald inte speglas i 

undervisningen, vilket äventyrar den likvärdiga bedömningen. Skolinspektionen visar att flera 

aktiviteter som beskrivs i kursplanen, däribland friluftsliv, orientering, dans och simning – till 

skillnad från bollspel som inte beskrivs alls – förekom mycket sällan på de besökta 

lektionerna. Vidare menar de att skolorna bör se över planeringen av lektionsinnehållet så att 

den kan sammanlänkas med hela kursplanen i idrott och hälsa. Skolinspektionen framhåller 

att lärare i idrott och hälsa, deras elever samt gemene man fortfarande delar uppfattningen att 

ämnet idrott och hälsa främst är ett praktiskt ämne där syftet framförallt är att eleverna ska få 

chans att springa av sig. De hänvisar till kursplanen i idrott och hälsa som enligt dem 

framhäver hälsoperspektivet samt ämnet som ett kunskapsämne – vilket de menar inte sker i 

praktiken. Denna uppfattning visar sig också i andra utvärderingar och studier såsom NU-03 

(Skolverket 2004) och SIH. Skolinspektionen hävdar även att lärare i idrott och hälsa ofta 

väljer aktiviteter utan att reflektera över om dessa speglar kunskapsmålen, vilket tillika visar 

sig i NU-03 och SIH. 
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Skolinspektionen (2012) har senare även genomfört en kvalitetsgranskning av undervisningen 

i ämnet idrott och hälsa i årskurs 4-6 som presenteras i rapporten Idrott och hälsa i 

grundskolan. Granskningen bygger på dokumentstudier av planeringar och intervjuer med 

elever, lärare och rektorer samt observationer av lektioner. Skolinspektionen vill med denna 

rapport bidra till en utveckling av ämnet samt få lärare att uppmärksamma vad de bör tänka på 

i sin undervisning. Ett av de mest framträdande dragen i kvalitetsgranskningen var att 

undervisningen i flera av skolorna inte täcker hela det centrala innehållet i ämnet idrott och 

hälsas kursplan. Därför kan det vara tveksamt om eleverna får tillgång till den bredd av 

innehåll i ämnet som de behöver för att kunna uppfylla kunskapskraven. Granskningen visar 

att det är kunskapsområdet Rörelse som prioriteras ”och då med tonvikt på olika lekar, spel 

och idrotter” (Skolinspektionen 2012, s 11), dessa aktiviteter samt träning och motion har 

visat sig vara de mest förekommande i undervisningen i idrott och hälsa. Genom att olika 

lekar samt bollspel fokuseras i undervisningen råder stor risk att de andra kunskapsområdena 

Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och utevistelse får för litet utrymme. Det kan därmed 

innebära att eleverna exempelvis inte får möjlighet att samtala och reflektera över 

”upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning 

och självbild” eller får kunskap i ”badvett och säkerhet vid vatten vintertid [samt] hantering 

av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap” (Lgr 11, s 52-53).  

Skolinspektionen (2012) påtalar däremot att ämnet idrott och hälsas kursplan inte reglerar hur 

mycket tid av undervisningen som ska vikas till respektive kunskapsområde. De understryker 

också att kunskapsområdena är till för att strukturera innehållet i undervisningen, men 

behöver därmed inte skiljas ifrån varandra utan kan integreras. De exemplifierar att 

det är ... fullt möjligt att undervisningen genom olika lekar och spel behandlar frågor som har med 

kroppsuppfattning och självbild att göra. Men det är viktigt att undervisningen planeras och 

genomförs på ett sådant sätt att kursplanens syfte och det centrala innehållet får tillräckligt med 

utrymme, så att eleverna ges möjlighet att nå kunskapskraven i ämnet (Skolinspektionen 2012, s 

12). 

Kravet för att detta ska kunna fungera är att undervisningens planering kan härledas till syftet 

och samtliga kunskapsområden i ämnet idrott och hälsa. Skolinspektionen (2012) 

uppmärksammar att det vid några skolor finns lärare som har svårt att beskriva ämnets syfte, 

centrala innehåll och koppla det till undervisningen. De lärare som inte är tillräckligt insatta i 

läroplanen och kursplanen får svårt att förmedla ämnets bredd och variation, vilket kan leda 

till att de får svårare att motivera alla elever att delta samt ”ta tillvara elevernas lust och ofta 

positiva förväntningar” (s 18). Dessutom visar Skolinspektionen att många av lärarna inte 
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synliggör syftet samt kopplingen till kursplanen och kunskapskraven i den vardagliga 

undervisningen för eleverna, utan att de oftast går igenom innehåll och kunskapskrav i ämnet 

endast vid ett tillfälle, exempelvis i början av terminen. Detta gör att de valda aktiviteterna i 

undervisningen inte presenteras i ett sammanhang för eleverna, att de står helt lösryckta utan 

förankring i kursplanen. Enligt Skolinspektionen avslutas oftast lektionerna utan att eleverna 

ges någon tid till att reflektera samt att lärarna sällan kontrollerar att eleverna vet vad som 

fordras av dem. De menar vidare att lärare med ämnesutbildning i idrott och hälsa har 

tydligare mål och en större variation i sin undervisning samt anpassar sin undervisning efter 

elevernas erfarenheter och behov i större utsträckning än outbildade lärare. 

2.3.3. Tidigare forskning om ämnet idrott och hälsa 

Det flervetenskapliga forskningsprojektet Skola-Idrott-Hälsa (SIH), är en longitudinell och 

nationell studie där basstudien genomfördes 2001 och därefter har sedan ytterligare fyra 

studier gjorts – 2002, 2004, 2007 och 2010. Syftet med studierna har bland annat varit att 

kartlägga barns och ungdomars fysiska aktivitet både i skolan och på fritiden. Dessa studier 

har mynnat ut i ett flertal avhandlingar, artiklar samt publikationer (Engström 2004). En utav 

forskningslinjerna inom SIH har varit skolämnet idrott och hälsa, där vi i vår 

litteraturgranskning fokuserar ett av SIH-projektets huvudsyften, nämligen att ” beskriva 

nuvarande omfattning, innehåll och uppläggning av ämnet idrott och hälsa” (Engström 2004, 

s 7) eftersom att det berör vårt syfte. 

Flera av publikationerna från SIH-projektet tar upp lärares tankar och uppfattningar om ämnet 

idrott och hälsas innehåll samt vilka deras mål med ämnet är. Britta Thedin Jakobsson (2004, 

2005) menar att lärare i idrott och hälsa ofta har en ganska bred målsättning med sin 

undervisning – exempelvis att ämnet ska ge rekreation; en paus från andra mer stillasittande 

aktiviteter i skolan, att eleverna ska ha kul samt att de ska lära känna rörelseglädje. Ämnet är 

uppskattat av de flesta eleverna i skolan, dock finns det en del av eleverna som känner att 

ämnet inte är till för dem och de vanligaste förekommande aktiviteterna är bollekar och 

bollspel. Thedin Jakobssons teser är inte unika, utan tas också upp av andra forskare i SIH-

studien (exempelvis Meckbach 2004) samt i andra utvärderingar såsom NU-03 (Eriksson m fl 

2005b, Eriksson m fl 2005a, Skolverket 2004) och i Skolinspektionens (2010, 2012) 

rapporter. 

Sandahl (2005) undersöker i sin avhandling hur styrdokumenten för grundskolan mellan åren 

1962-2002 såg ut i jämförelse med den faktiska undervisningens innehåll. Han använder sig 
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av två begrepp – undervisningens ”normativa nivå” och ”praktiska nivå” (s 16) – vilka han 

beskriver som vad läro- och kursplaner har bestämt att ämnet idrott och hälsa ska innehålla 

respektive vad som sker och vilket innehåll som prioriteras i praktiken (jämför med Ekbergs 

(2009) begrepp formaliserings-, transformerings- och realiseringsarena). Sandahls slutsatser 

är att det finns skillnader mellan den normativa och praktiska nivån. Diskrepansen mellan de 

olika nivåerna var mindre i Lgr 62/69 och blir större i och med Lgr 80 och Lpo 94. I Lpo 94 

förändras innehållet på normativ nivå genom att huvudmomenten ersätts av tre bredare 

kunskapsområden där de traditionella idrottsgrenarnas betydelse reduceras till förmån för 

friluftsliv och teori – viljan att ämnet ska bli ett kunskapsämne istället för övningsämne. På 

praktisk nivå har innehållet i undervisningen traditionellt varit bollspel, friidrott, gymnastik 

och fysisk träning, vilket fortsätter att dominera undervisningen trots att ämnet breddas på den 

normativa nivån, dock syns en liten förändring där friluftsliv och dans får mer utrymme.  

De skillnader som kan uttydas mellan nivåerna kan enligt Sandahl (2005) bero på olika 

faktorer som påverkar den praktiska nivån men inte den normativa – materiella samt 

geografiska förutsättningar är två av dessa faktorer. Han menar vidare att lärarnas bakgrund 

och erfarenheter från idrottsrörelsen samt de elever som aktivt utövar idrott på fritiden kan 

vara faktorer som påverkar undervisningens innehåll i riktningen att de populäraste idrotterna 

på fritiden också får ett stort utrymme i skolämnet. Susanne Lundvall och Jane Meckbach 

(2004) visar att idrott och hälsa-lärare i stor utsträckning har varit aktiva i idrottsrörelsen, ofta 

även på elitnivå. Även NU-03 stödjer denna tes samt påpekar att lärare verkar planera sin 

undervisning utifrån de redan idrottsligt aktiva elevernas perspektiv, eftersom de verkar vara 

mest intresserade och motiverade (Eriksson m fl 2005b, Eriksson m fl 2005a, Skolverket 

2004). Inger Karlefors (2002) diskuterar kring att det finns ett innehållsproblem i ämnet idrott 

och hälsa, de aktiviteter som utförs under lektionerna liknar mycket det som eleverna utövar 

på fritiden i olika idrottsföreningar. Hon menar att om undervisningen ska bidra till ett 

livslångt intresse av att vilja röra på sig så kanske inte lagbollspel är den aktivitet som är 

lämpligast. Karlefors hänvisar till Lars-Magnus Engström som kommit fram till att de 

vanligaste aktiviteterna efter 30-årsåldern är de som är lättillgängliga – till exempel friluftsliv, 

promenader och motionsgymnastik. Ekberg (2009) påpekar att det är formaliserade rörelser 

med anknytning till föreningsidrotten som genomsyrar lektionerna och Skolinspektionen 

(2010, 2012) menar att innehållet i undervisningen domineras av spel och idrotter. Detta kan 

kopplas till Karlefors diskussion om problemet kring ämnet idrott och hälsas innehåll.  
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Jan-Eric Ekberg (2009) behandlar i sin avhandling ämnet idrott och hälsa i skolår 9. Han 

undersöker vilken kunskap som förmedlas i ämnet på tre olika nivåer vilka benämns 

formulerings-, transformerings- respektive realiseringsarenan. Dessa tre nivåer representerar 

kursplanen, lärarens tal om verksamheten samt lektioner i ämnet idrott och hälsa. Ekberg 

kommer fram till att det finns en skillnad på vilken kunskap som ska förmedlas enligt 

kursplanen och vad lärarna förmedlar på lektionerna och i deras tal om ämnet. En slutsats som 

Ekberg drar är att kursplanen talar om vissa kunskaper som ska förmedlas medan de två andra 

arenorna förmedlar en annan kunskap. Det innebär att det finns två sidor av ämnet idrott och 

hälsa, en i kursplanen och en ute i verkligheten. På formuleringsarenan är det framförallt 

funktionella rörelser som förekommer, såsom motorisk utveckling och fysisk förmåga med 

fokus mot hälsa. Men även rekreation i form av lekar och friluftsliv samt estetisk förmåga 

skrivs fram i kursplanen. Medan det på transformerings- och realiseringsarenan är 

formaliserade rörelser som är mest förekommande och då menar Ekberg rörelser som har en 

koppling till föreningsidrotter och att det finns regler för hur dessa ska utföras.  

2.4. Problemformulering 

Vår litteraturgenomgång visar att innehållet i ämnet idrott och hälsas undervisning ofta 

domineras av bollekar, bollspel samt olika övningar för att träna elevernas kondition 

(Eriksson m fl 2005a, 2005b, Karlefors 2002, Meckbach 2004, Sandahl 2005, 

Skolinspektionen 2010, 2012, Skolverket 2004, Thedin Jakobsson 2004, 2005). Detta lyfts 

fram i litteraturen som problematiskt, eftersom annat viktigt undervisningsinnehåll, i och med 

detta, missgynnas och får för liten plats i undervisningen. Friluftsliv, orientering, dans och 

simning är aktiviteter som inte förekommer så ofta i undervisningen (Eriksson m fl 2005a, 

2005b, Skolinspektionen 2010, Skolverket 2004). En annan problematik som 

uppmärksammas är att lärarna – istället för att försöka nå de elever som inte är idrottsligt 

aktiva på fritiden – verkar planera sin undervisning utifrån de redan idrottsfrälsta elevernas 

perspektiv (Eriksson m fl 2005a, 2005b, Skolverket 2004). Flera av forskarna menar att 

lärarna i idrott och hälsa mestadels fokuserar det praktiska – aktiviteten – till nackdel för det 

teoretiska – kunskapen och bildningen (Eriksson m fl 2005a, 2005b, Karlefors 2002, 

Meckbach 2004, Sandahl 2005, Skolinspektionen 2010, 2012, Skolverket 2004, Thedin 

Jakobsson 2004, 2005). Ekberg (2009) och Sandahl (2005) menar att det innehåll som lyfts 

fram i kursplanen inte alltid efterlevs i undervisningen. Skolinspektionen (2010) 

uppmärksammar också detta problem och menar att det finns risk att eleverna kommer att 
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bedömas utifrån andra kriterier än kursplanens, när ämnet idrott och hälsas bredd och 

mångfald inte speglas i undervisningen, vilket äventyrar den likvärdiga bedömningen.  

Den forskning samt utvärderingar och granskningar som vi har funnit behandlar dessa 

problem med utgångspunkt i vad Lpo 94 med tillhörande kursplan i ämnet idrott och hälsa 

framhåller, med undantag för Skolinspektionens (2012) kvalitetsgranskning som utfördes 

under våren 2012 och därför omfattar Lgr 11. Med utgångspunkt i litteraturgenomgången, har 

vi förstått det som att det ännu inte finns forskning gjord på hur lärare i idrott och hälsa 

gestaltar den nya läroplanen – Lgr 11 – i sin undervisning och därför har vårt intresse väckts 

för att undersöka detta. 

3. METOD 

Här presenteras metodvalet, vilket är forskningsintervju, urvalet samt genomförande av 

intervjuer och analys. Denna del avslutas med att vi redovisar de etiska aspekter som vi har 

tagit hänsyn till samt lyfter fram några kvaliteter som stärker arbetet.  

3.1. Kvalitativ intervju 

Eftersom vårt syfte med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar för att 

gestalta kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav – det vill säga de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför – i undervisningen har vi valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer. Denna datainsamlingsmetod passar bäst för att besvara studiens syfte eftersom vi 

vill förstå den andres perspektiv. Vi vill förstå hur lärarna i idrott och hälsa planerar sin 

undervisning, vad det är för innehåll samt hur och varför detta väljs och om detta kan kopplas 

till kursplanen. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) beskriver att kvalitativa intervjuer 

handlar om att förstå fenomen från den levda vardagen så som det uppfattas av den 

intervjuade. I vårt fall handlar det om att genom samtal förstå hur lärarna uppfattar ämnet och 

hur de planerar sin undervisning och därmed rör vi oss i den kvalitativa vetenskapstraditionen. 

Intervjuerna var halvstrukturerade till formen där vi utgick från en intervjuguide med teman 

och förslag på öppna frågor för att kunna vara fria i ordningsföljden av frågorna och 

därigenom mer följsamma och flexibla till respondenternas svar. Ovanstående skildring av 

intervjuerna kan härledas till Martyn Denscombe (2009) samt Kvale och Brinkmanns (2009) 

beskrivning av vad som kännetecknar en halvstrukturerad intervju. Intervjuguiden (se bilaga 

1) innehöll teman som exempelvis ämnet idrott och hälsa, planering och kursplan. Exempel på 
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frågor som ställdes var: Hur ser du på ämnet? Vad ska eleverna lära sig? Hur väljer du 

innehållet på lektionerna? Varför detta innehåll? Hur planerar du undervisningen? Ge 

exempel på aktiviteter inom kunskapsområdena – Rörelse, Hälsa och livsstil samt Friluftsliv 

och utevistelse. Hur ofta förekommer de?  

3.2. Urval 

Urvalet styrdes av att vi ville intervjua lärare som arbetade med ämnet idrott och hälsa i 

årskurs 4-6. Detta eftersom att lärare i årskurs 6 ska betygssätta sina elever från och med 

höstterminen 2012, istället för som tidigare, bara ge skriftliga omdömen. Vi anser att detta är 

intressant i och med att det innebär en förändring jämfört med tidigare läroplan. Dessutom 

kommer vi att arbeta i de årskurserna som färdigutbildade lärare. Urvalet styrdes också av 

vilka lärare som visade intresse av att delta. 

I studien ingick sju lärare som alla är utbildade lärare i idrott och hälsa med en spridning från 

2 till 30 yrkesverksamma år i ämnet. Alla har erfarenhet av att arbeta i årskurs 4-6. De har 

olika idrottslig bakgrund, men föreningsidrotten är en gemensam nämnare för dem alla, då de 

har varit aktiva utövare, ledare eller både och. De skolor som lärarna arbetar på ligger i två 

olika kommuner och har olika geografiska lägen. Alla befinner sig inom tätorten men har 

olika närhet till skog och mark samt olika förutsättningar för vissa idrottsaktiviteter på grund 

av avståndet till de platser där aktiviteterna kan utövas.  

3.3. Genomförande av intervjuer 

En förfrågan skickades ut till rektorer på olika grundskolor där vi bad om att få lärarnas 

kontaktuppgifter. De fick också ett brev med information kring studien och de etiska 

aspekterna eftersom vi ville ha deras godkännande. Utifrån de rektorer som svarade, så 

skickades en förfrågan till deras lärare i idrott och hälsa ut via mejl, där ett informationsbrev 

(se bilaga 2) bifogades med en beskrivning av studien samt de etiska aspekterna. De ombads 

att svara så fort som möjligt för att vi sedan skulle kunna kontakta dem för att boka tid och 

plats, vilket anpassades med hänsyn till deras önskemål. Intervjuerna genomfördes på 

respektive lärares skola, i grupprum eller liknande, för att vi var måna om att sitta ostörda 

tillsammans med respondenten. Detta för att samtalet skulle kunna flyta på och ha en öppen 

samt förtrogen karaktär – ett enskilt möte mellan intervjuare och respondent – vilket beskrivs 

av Denscombe (2009, s 235) som en ”personlig intervju”.  Både Denscombe (2009) samt Lars 

Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2009) menar att det är viktigt som intervjuare att vara 
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artig, lyssna och visa intresse för att på så sätt få respondenten att känna sig väl till mods, 

vilket förhoppningsvis leder till att hen ger ärliga samt mer utförliga svar. Detta var något som 

eftersträvades vid intervjuerna.  

I början av intervjuerna presenterades återigen syftet med undersökningen, vilka ämnen som 

skulle behandlas samt att det var frivilligt att delta och att respondenterna närsomhelst kunde 

avbryta intervjun. Varje intervju varade mellan 30-60 minuter och spelades in på mp3. Båda 

två av oss författare deltog vid samtliga intervjuer och rollerna växlade mellan de olika 

intervjuerna. Ansvaret delades upp genom att en av oss höll i intervjun medan den andra 

kunde hjälpa till med följdfrågor om det behövdes. När intervjuerna var genomförda 

transkriberade vi dem var för sig, en av oss skrev ut fyra och den andra skrev ut resterande tre. 

3.4. Genomförande av analys 

Analysprocessen påbörjades redan när intervjuerna genomfördes och transkriberades. 

Transkriberingen av intervjuerna skrevs ut ordagrant, dock sovrades onödiga läten såsom äh, 

öh, mm och liknande bort, eftersom vi bedömde att dessa inte hade någon betydelse för vår 

förståelse. Detta förfarande styrks av Kvale och Brinkmann (2009) som skriver att 

transkriberingen inte behöver göras exakt ordagrant, dock kan detta variera beroende på vad 

syftet med intervjuutskriften är. Vi skrev anteckningar och diskuterade med varandra om vad 

som hade sagts under intervjuerna. Denscombe (2009) beskriver analysprocessens olika steg 

och vi har följt dessa med avseende på hur de passar in att användas i vår studie. Innan första 

steget i analysprocessen kan tas gäller det att bekanta sig med materialet. Detta gjorde vi 

genom att läsa intervjuutskrifterna samtidigt som vi då påbörjade det första steget i 

analysprocessen, vilket var att koda materialet (Denscombe 2009). Kodningen gick till på 

följande sätt; vi markerade det mest centrala och intressanta i texten på utskrifterna – utifrån 

syfte och frågeställningar – genom att använda oss av olika färger. Vi letade sedan efter 

likheter och skillnader i materialet för att försöka se om några kategorier eller teman kunde 

hittas. Kategorierna fungerar som paraplybegrepp (Denscombe 2009) och under dem 

samlades de koder som passade ihop. Under analysen gick vi hela tiden tillbaka till det 

insamlade materialet för att vara säkra på att resultatet var väl förankrat i detta. Den sista 

etappen i analysprocessen innebar att sålla ut de mest intressanta resultaten utifrån syftet och 

frågeställningarna och foga samman dessa till en text. Till sist valdes citat ut för att förankra 

vår text i det insamlade materialet. Resultaten presenteras under sju olika rubriker, vilka 

motsvarar våra frågeställningar.  
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3.5. Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2011) tar upp vad som innebär god forskningssed och utifrån det gjordes 

etiska överväganden. Dessa överväganden innebar att vi först skickade ut en förfrågan till 

rektorerna, för att på det sättet få deras godkännande till studien samt möjlighet att ta kontakt 

med deras lärare genom att be om lärarnas kontaktuppgifter. Sedan skickades en förfrågan ut 

till lärarna där ett informationsbrev (se bilaga 2) bifogades med en beskrivning av studien 

samt de etiska aspekterna. I detta brev informerades lärarna om vad intervjun skulle handla 

om och att deltagandet var frivilligt. Vetenskapsrådet pekar på vikten av att ha ett informerat 

samtycke, vilket vi har tillgodosett genom att de intervjuade lärarna har gett sitt samtycke till 

medverkan i undersökningen samt blivit informerade om att de har rätt att avbryta deltagandet 

när de vill. Vid forskning ska de som medverkar vara skyddade (Vetenskapsrådet 2011), 

därför blev lärarna informerade om att enskilda personer samt skolor inte ska kunna bli 

identifierade i uppsatsen. Den sista etiska aspekten som respondenterna upplystes om, var att 

författarna till denna uppsats var de enda personer som skulle använda och lyssna till 

inspelningarna samt att det insamlade materialet förstörs efter godkänd examination. De 

etiska aspekterna togs återigen upp vid varje enskild intervju för att en försäkran om god 

forskningssed skulle kunna upprätthållas. 

3.6. Kvalitet i kvalitativa studier 

Vi har skärskådat Staffan Larssons (2005) olika kriterier, vilka syftar till att understödja 

skapandet av vetenskapliga arbeten inom den kvalitativa traditionen med god kvalitet. De 

kriterier som vi anser är relevanta för vår studie har valts ut, för att på så sätt öka 

trovärdigheten och kvaliteten i arbetet. Ett av dessa kriterier är intern logik, vilket innebär att 

forskningsfrågor, metodval och analysmetod ska hänga ihop. Detta har vi tillgodosett genom 

att valet av metod är relevant i förhållande till syftet. Larsson lyfter även fram att en röd tråd 

och god struktur i arbetet stärker kvaliteten. Genom att se till att de olika delarna i arbetet 

överensstämmer med syftet samt borga för att endast relevanta aspekter för studien tas upp i 

arbetet, har vi beaktat den röda tråden och strukturen. Larsson menar också att: ”en viktig 

aspekt av en vetenskaplig studie är huruvida den uppvisar god etik” (Larsson 2005, s 22) och 

med hänsyn till detta kriterium har vi beskrivit våra etiska överväganden som gjorts i 

samband med studien (se avsnitt 3.5.). 
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Empirisk förankring är ett annat kriterium som innebär att det resultat som presenteras, ska 

vara väl förankrat i det material som samlats in (Larsson 2005). I resultatet (avsnitt 4.) har 

därför citat från intervjuerna används, för att på så sätt visa att vi har utgått från det insamlade 

materialet. Innebördsrikedom handlar om att det i kvalitativa studier ska finnas nyanser i 

resultatet, ”… att gestalta något på ett sätt så att nya innebörder uppstår” (Larsson 2005, s 23). 

Med utgångspunkt i detta har vi i resultatet försökt lyfta fram så många nyanser som möjligt i 

lärarnas svar och visa på variationen av uppfattningar. 

4. RESULTAT 

I detta avsnitt kommer resultatet av de sju genomförda intervjuerna att redovisas. 

Presentationen är strukturerad efter svaren på våra sju frågeställningar. Vi kommer att visa 

likheter och skillnader mellan de sju respondenternas svar samt styrka detta med citat från 

intervjuerna. De olika lärarnas svar har anonymiserats genom att de omnämns som: Lärare 1; 

Lärare 2 och så vidare. Under en del rubriker har vi kunnat urskilja teman eller kategorier som 

vi har kursiverat i texten. Dessa teman/kategorier kommer vi att återkomma till i 

diskussionen.  

4.1. Hur ser lärarna på ämnet och vilka är deras mål med undervisningen? 

De flesta av lärarna i studien uttrycker att ämnet är viktigt och roligt. Andra synpunkter som 

kommer fram är att det är ett aktivt ämne som är mycket uppskattat samt engagerar många 

elever. Bilden av Ämnet idrott och hälsa som ett aktivitets- och rekreationsämne kan uttydas 

hos några av lärarna, Lärare 7 framhäver det positiva i ”att bryta av med en aktivitet ... istället 

för att bara sitta still hela da’n” och Lärare 2 menar att undervisningens essens först och 

främst består av ”att eleverna får röra på sig ... [och] att ... dom får allsidig träning”. Lärarna 

uttrycker relevansen i att eleverna får chans att upptäcka rörelseglädjen, en av dem hävdar: 

Mina mål med undervisningen, ja för det första att det ska vara roligt att komma dit. Det är väl 

liksom att ... få tag i dom här som kanske inte tycker att idrott är så jätteroligt på nå’t sätt och locka 

dom å få dom å tycka att det är skoj (Lärare 5).   

Flera av lärarna påpekar hur viktigt det är att eleverna tycker att lektionerna i idrott och hälsa 

är roliga. En av dem säger:  

Jag menar ju, har du kul – det är likadant i matte, svenska – jag menar, det ena leder ju till det 

andra, att går du dit och känner: å jag kan och jag tycker att det här är kul, jamen då vill jag ju vara 

med på idrotten och ger järnet, så det är så jag menar med att ha kul (Lärare 6). 
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Föregående åsikt speglas också hos Lärare 2 och 3 som fastslår: ”det gäller att ha en 

blandning av aktiviteter för att nå målen, alltså aktiviteten är viktig eftersom det ska vara 

roligt, å är det inte roligt så når vi inte målen” (Lärare 2) och ”jag tycker det är viktigt att dom 

har roligt, för när man har roligt då lär man sig lättare och vill komma tillbaka [...] sen kan 

man inte ha roligt varenda gång och olika personer tycker olika saker är roligt, men det tycker 

jag är viktigt att man känner att det är roligt och att man får ta del av ett brett utbud” (Lärare 

3).  

Ämnets betydelse för folkhälsan betonas av samtliga respondenter, två av lärarna menar att 

forskning tar upp att det är viktigt att barn och vuxna rör sig och har en hälsosam livsstil. 

Lärare 3 framhåller att undervisningen i idrott och hälsa är viktig, eftersom barn idag är mer 

”stillasittande med tv-spel och datorer” och att de inte ”rör sig lika mycket som förr i tiden”. 

Lärare 4 menar att elevernas motorik har försämrats under de tio senaste åren. Lärare 2 påstår 

att ”elevernas inställning [till ämnet] har ... försämrats otroligt mycket ... men också 

prestationsmässigt vad dom klarar av”, hen talar också om många av eleverna som 

”bekväma”, ”orkeslösa och viljelösa”. Alla lärarna understryker att det är viktigt att eleverna 

tycker att ämnet är roligt – och inte avskräcks – utan att de blir inspirerade att röra på sig och 

får prova på många olika idrotter/aktiviteter, så att de hittar något som de vill fortsätta att hålla 

på med på fritiden, även som vuxna. En av lärarna uttrycker sig så här:  

Som stort mål det är ju framförallt ... att dom inte blir rädda för idrotten, utan det är på deras egna 

villkor att man idrottar, vad ska man säga, kalla det för livsstil, kanske man ska säga att idrottande 

är en del av välmåendet, sen vad man väljer för aktiviteter sen, det är egentligen inte så himla 

viktigt (Lärare 1). 

Lärare 7 pratar också om ”att få in [den] här vardagliga rörelsen”.  

Det sociala samspelet är något som Lärare 6 lyfter fram som det viktigaste i undervisningen, 

hen menar:  

Det är inte bara det att man rör sig, man lär sig så himla mycket under tiden på idrotten: det är 

samspel, respekt för andra, regler. Det är mycket alltså socialt, alltså sociala samspelet, så det är 

väl a och o för mig. Man pratar om livsviktigt i klassrummet, jag tycker att jag kör livsviktigt på 

idrotten jämt. Jag vill inte ha några stjärnor som är bäst i allt, jag vill ha en klass som är trygga och 

vågar, som känner att dom vågar, det är väl mitt mål, ett av dem (Lärare 6). 

Detta är något som även Lärare 4 understryker, exempelvis vikten av att ”lära sig acceptera 

och respektera andras aktiviteter”, hen beskriver att ämnet handlar om livskunskap eftersom 

”man får jobba mycket med socialt eller hur man bara är och beter sig”. Ämnet idrott och 

hälsas betydelse för socialt samspel och samarbete lyfter även Lärare 7 fram som viktiga 
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aspekter och exemplifierar: ”att man inte bara fokuserar på sig själv och att man kan göra en 

anpassad passning i handboll eller fotboll”.  

Samtliga sju lärare talar om Ämnet som en länk till föreningslivet/idrottsrörelsen där det breda 

utbudet av aktiviteter förordas – så att alla elever kan hitta sin nisch – alla utom en anger att 

de har ett nära samarbete med de idrottsföreningar som söker sig till skolan och att dessa 

ibland håller i undervisningen. En av lärarna menar också att hen medvetet väljer 

idrottsaktiviteter i undervisningen utifrån vilka idrottsföreningar som representeras i det 

lokala utbudet. 

4.2. Hur planeras undervisningen i idrott och hälsa? 

Alla lärare planerar sin undervisning på något sätt. Samtliga lärare har någon sorts 

grovplanering över året, där de ser vad innehållet kommer att vara. Lärare 6 uttrycker att ” när 

jag planerar så utgår ju jag ifrån läroplanen, jag kollar så jag får med allt i min 

grovplanering”, lärarna ser alltså via grovplaneringen att de får med det som står i kursplanen. 

Lärare 3 lyfter fram att ” jag har ganska klart för mig hur ett år ser ut i dom olika skolåren”. 

De flesta av lärarna har också någon form av vecko- eller lektionsplanering som mer 

detaljerat tar upp vad och hur de ska genomföra undervisningen. För det mesta görs dessa 

planeringar inte så långt i förväg innan lektionerna ska genomföras. Lärare 7 säger 

exempelvis att hen planerar veckovis och gör sin planering på fredagar inför kommande 

vecka.  

På skolorna som vi har besökt, är det vanligt att lärarna arbetar med något som kallas 

pedagogisk planering (PP). Det är ett dokument som visar planeringen för ett visst 

arbetsområde, där läraren har utgått ifrån läroplanen och kursplanen med tillhörande 

kunskapskrav, när de beskriver vad undervisningen ska innehålla.  

De flesta av respondenterna arbetar med pedagogiska planeringar, där de oftast utgår ifrån en 

mall över hur de ska vara uppbyggda. Det är flera PP:er under ett år och de behandlar olika 

områden. I vissa delar i de pedagogiska planeringarna kopierar lärarna in det som står i 

kursplanen, medan andra delar beskrivs med egna ord. Lärare 1 beskriver att en PP innehåller 

syfte, arbetssätt och bedömning samt att kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav 

oftast har kopierats in direkt från kursplanen. Några av lärarna använder sig inte alls av PP:er 

eller bara till en viss del. Lärare 7 påpekar att hen i vissa fall använder PP och då som en hjälp 

för sig själv. Hen menar att en pedagogisk planering ”är så pass mastig så jag tycker inte att 
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den är så riktad mot föräldrarna” utan hen försöker istället informera föräldrar och elever via 

veckobrev eller liknande om det är något speciellt som händer i undervisningen. Lärarna som 

arbetar mer med PP:er säger att de är en bra grund för dem i sin undervisning, såsom Lärare 4 

uttrycker: ”våra pedagogiska planeringar styr ju allt vårt arbete och vårt sätt att tänka, när vi 

går ner på golvet”. De menar också att PP:er är till för att föräldrar och elever ska veta vad 

som förväntas av eleven och vilken kunskap eleverna ska få möjlighet till att utveckla. En 

annan positiv aspekt med användandet av PP:er som uttrycks av lärarna, är att de ser nyttan 

och enkelheten med en välskriven PP om det kommer in en vikarie, eftersom hen då lättare 

kan se vilket område klassen arbetar med för tillfället och se till att undervisningen utgår ifrån 

detta. 

Det märks också att lärarna har kommit olika långt i sitt arbete med pedagogiska planeringar 

och med att sätta sig in i den nya kursplanen. De lärare som inte arbetar så mycket med PP:er 

just nu påpekar dock att de kommer att göra det i framtiden. Alla lärare framhäver ändå att 

arbetet med att göra PP:er är ett bra arbetssätt, vilket får dem att enklare se kopplingen till 

kursplanen. 

På de skolor där det finns flera idrott och hälsa-lärare som delar på undervisningen i samma 

årskurser, arbetas PP:erna oftast fram tillsammans med kollegan. Detta leder till att 

undervisningen blir mer likvärdig, dock kan det specifika innehållet skilja sig lite mellan de 

olika lärarnas personliga vecko- och lektionsplaneringar. 

4.3. Hur väljer lärarna innehållet i undervisningen? 

Alla sju lärare beskriver att de utgår ifrån det centrala innehållet och kunskapskraven när de 

planerar sina lektioner och därigenom väljer vilket innehåll undervisningen ska ha. Lärare 3 

menar att det som styr valet av innehåll till en viss lektion är ”de olika förmågorna som ska 

utvecklas i syftet och kunskapskraven”. Men påpekar samtidigt att hen själv har ”möjlighet att 

välja aktivitet för att nå dessa” och exemplifierar: ”idag spelar vi basket för att vi ska träna 

samarbete”. När hen gör sina pedagogiska planeringar och bestämmer vilka moment som ska 

ingå i undervisningen utgår hen ofta ifrån egna erfarenheter, dels från tidigare undervisning 

men även ifrån sig själv som föreningsidrottare. Vidare erkänner Lärare 3 att hen – innan Lgr 

11 – ibland kunde välja aktiviteter endast utifrån syftet att eleverna skulle få röra på sig. Men 

hävdar bestämt att detta inte sker längre – i och med den nya läroplanen, arbetet med de 

pedagogiska planeringarna och hela dokumentationsprocessen som har med omdömen, 

utvecklingssamtal och dylikt att göra. Lärare 4 delar också dessa tankegångar och menar att 



20 

 

numera går det ”ju inte bara att riva av en lektion” utan syftet med aktiviteten måste klargöras, 

även för elever och deras föräldrar i de pedagogiska planeringarna. 

Respondenterna lyfter att även om kursplanen styr innehållet i undervisningen, så finns det 

utrymme för flexibilitet och möjligheter att ta till vara elevernas idéer. Lärarna anser att det är 

relativt enkelt att sammanlänka valet av innehåll på lektionerna till kursplanen. Andra åsikter 

som uttrycks är att traditionen att ha vissa aktiviteter kan påverka lärares val. 

4.4. Vilka aktiviteter är de mest återkommande i undervisningen? 

Lärare 2 menar att hen fokuserar fysisk träning innehållande styrke- och smidighetsmoment 

och konditionsträning, men att detta oftast är i form av olika lekar och spel. Hen använder sig 

inte så mycket av rena idrotter, utom inför olika skolturneringar som exempelvis handboll- 

och innebandyturneringar, där hen avsätter undervisningstid för att träna regler och spel för 

dessa idrotter. Både Lärare 2 och Lärare 1 har simundervisning en gång per varannan vecka i 

alla årskurser, detta skiljer sig från resterande lärare. 

Lärare 4 beskriver att hen arbetar mycket med ”upplevelser” och ”rörelse” i undervisningen. 

Hen utgår alltid från det centrala innehållet i kursplanen när hen väljer aktiviteter men det som 

förekommer oftast är olika motorik- eller redskapsbanor samt olika lekar och rörelser till 

musik.  

Lärare 7 menar att träning av de sammansatta grundformerna är den aktivitet som 

förekommer mest, bland annat i form av lekar. Hen tänker också på att det ska vara ”en bredd 

[av] aktiviteter [i undervisningen] där alla hittar nå’t som dom tycker kanske är extra roligt”. 

Lekar är den aktivitet som Lärare 3 påstår att undervisningen oftast består av, eftersom:  

... man tränar så pass mycket i lekar tycker jag. Dels så ska man ju kunna följa regler, man ska 

kunna va’ en del i ett lag med allt vad det innebär, man ska kunna vinna och förlora, man ska 

kunna samarbeta med andra. Man ska kunna anpassa sina rörelser till olika lekar, det vill säga, 

man ska kunna kasta bollar till exempel, man ska kunna ha en viss rumsuppfattning å komma 

undan saker och ting. Man ska kunna springa olika fort, springa olika sakta, kasta olika hårt, kasta 

olika löst, jag tycker man får in mycket i lekar och så faktiskt. Plus att en del lekar är väldigt, kan 

man göra väldigt, väldigt jobbiga å på så sätt även träna fysiken. Så jag tycker väl lekar är väldigt 

bra och kul framförallt (Lärare 3). 

Hen påpekar vidare – precis som Lärare 7 – att det är bra att ”presentera så många olika 

aktiviteter som möjligt, gärna med koppling till olika föreningsaktiviteter”. 

Det innehåll som oftast återkommer i undervisningen enligt Lärare 6 är bollekar och andra 

lekar. Men hen använder sig inte så mycket av rena sporter såsom fotboll eller basket.  
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Skeppsbrott, orientering och olika lekar är aktiviter som Lärare 5 anser förekommer mest i 

undervisningen. Hen menar att det förekommer mycket bollspel också, men inte så mycket 

fotboll och innebandy. Detta eftersom att många av eleverna tränar dessa idrotter på fritiden 

och då anser hen att det är bättre att få in lite andra aktiviteter. Därigenom menar hen också att 

förutsättningarna ökar för att alla ska kunna vara med på någorlunda lika villkor, då ingen har 

favör av att de tränar en viss idrott. 

4.5. Förmedlas syftet med undervisningen till eleverna? 

Samtliga lärare talar om att de alltid har ett syfte med lektionerna och med aktiviteterna som 

genomförs. Samma aktiviteter förekommer då och då i undervisningen, även om syftet med 

dessa kan variera. Ena gången är syftet samarbete och nästa gång kan det vara 

koordinationsträning. De flesta av lärarna förmedlar detta syfte till eleverna, men Lärare 6 

säger:  

... jag pratar inte med eleverna om det: - Syftet med den här lektionen är att ... det gör inte jag ... Så 

... syftet ... [är] inte nå’t jag säger till eleverna. Fast det kommer bli mer så’nt nu när sexorna ska 

ha betyg, det måste va’ mer specifikt, men än så länge, dom bryr sig faktiskt inte, det gör dom inte, 

dom ba’: - Sluta prata vi vill köra! (Lärare 6). 

Även de andra lärarna påpekar att det är svårt att få till samtal med eleverna i idrottssalen, 

eftersom de då är så fokuserade på att få röra på sig. Lärare 5 menar: ”sen hatar dom ju när 

man pratar [...] teoretiska pass ... är ju det värsta som finns tycker dom”. Detta dilemma lyfts 

också av Lärare 4 som berättar att de alltid startar upp samt avslutar de olika arbetsområdena i 

ett klassrum, så att eleverna få chans att i lugn och ro reflektera, diskutera och utvärdera 

arbetsområdets syften. Detta gör de eftersom eleverna är så på och vill komma igång med 

aktiviteten när de är i idrottsalen och då menar hen att det är svårt att få till det som 

kursplanen förutsätter – att eleverna ska kunna samtala om idrott och hälsa. Lärarna uppger att 

de oftast har samling i början och i slutet av lektionen, då de talar om vad de ska göra och 

varför samt reflekterar över hur det gick och vad de har lärt sig. Men Lärare 5 påpekar att 

reflektioner efter lektionen inte alltid hinns med. Reflektioner kan också ske i stunden – ”att 

vi fryser till och pratar” (Lärare 2). 

4.6. Hur gestaltas de tre kunskapsområdena i kursplanen i lärarnas 

undervisning? 

Av lärarnas utsagor kring det centrala innehållet i de olika kunskapsområdena i kursplanen 

och hur dessa involveras i undervisningen, har vi kunnat uttyda två övergripande kategorier: 
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Innehåll som är återkommande under läsåret och Innehåll under en viss period. Med den 

första kategorin menar vi att vissa kunskapsområden och innehåll återkommer vid flera 

lektioner under läsåret, medan den andra kategorin representeras av ett specifikt innehåll som 

endast arbetas med en eller ett par gånger eller under en viss period. Det som också kan 

urskiljas är att kunskapsområdena går in i varandra och att delar av olika kunskapsområden 

kan finnas med under en och samma lektion. I följande underrubriker redovisar vi lärarnas 

exempel på innehåll i de tre kunskapsområdena Rörelse, Hälsa och livsstil samt Friluftsliv 

och utevistelse. 

4.6.1. Rörelse 

Lärarna påpekar att någon del av kunskapsområdet Rörelse i princip finns med varje lektion. 

Lärare 5 uttrycker sig så här:  

... rörelse alltså, ... då blir det mycket redskap, dom här grundformerna med å krypa å hoppa å 

så’na saker, så att, rörelse är väl med i allt, i och för sig. Det är det ju, det är sällan vi ligger still 

(Lärare 5). 

Innehåll som är återkommande under läsåret kan enligt lärarna vara olika lekar – inomhus 

och utomhus – samt rörelser till musik i exempelvis uppvärmnings- eller avslutningsövningar. 

Flera av lärarna menar att de ofta använder sig av motorikstationer eller redskapsbanor. 

Innehåll under en viss period kan vara olika bollsporter, friidrott, redskapsgymnastik eller ett 

danstema. Simundervisningen är representerad i båda kategorierna eftersom den bedrivs olika 

på skolorna. På en utav skolorna får eleverna simundervisning kontinuerligt under hela 

grundskolan, eftersom skolan har tillgång till badhus året om. I de andra skolorna sker 

simundervisningen koncentrerat under ett läsår och avslutas med ett simprov. 

4.6.2. Hälsa och livsstil 

Hälsa och livvstil är det kunskapsområde som lärarna fokuserar minst på i sin undervisning. 

Exempel på innehåll i undervisningen som kan kopplas samman med kategorin Innehåll som 

är återkommande under läsåret är exempelvis kortare teoripass och samtal med eleverna om 

kondition, puls, styrka samt vikten av uppvärmning som förekommer då och då. Att 

förebygga skador och tala om säkerhetsrisker är något som lärarna tar upp i undervisningen. 

De pratar också med eleverna om vad som händer när man tränar och uppmuntrar dem att 

reflektera över hur det känns i kroppen när de utför olika aktiviteter.  Lärare 4 exemplifierar:  

... då sa jag: - fundera nu liksom, vad är det för skillnad på badminton och på pingis och hur 

upplevde du det – det finns inget som är rätt eller fel – utan hur upplevde du det? Jamen varför 
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gjorde du det, alltså så att dom börjar fundera lite å så – börjar hjärtat att slå mer? För det har vi ju 

också pratat om, vad som händer ... (Lärare 4). 

Samtal om kost och sömn är något som också förekommer ibland påstår lärarna. Även 

kategorin Innehåll under en viss period går att finna i lärarnas svar. En av lärarna berättar att 

hen har låtit eleverna uppföra en träningsdagbok under en veckas tid, där de har fått beskriva 

sina upplevelser av sina valda aktiviteter och hur de påverkar hälsan. Teori och praktiska 

moment som behandlar ergonomi finns med i undervisningen enligt Lärare 1. Rena teoripass 

förekommer relativt sällan menar lärarna, anledningen till detta är mest på grund av tidsbrist. 

Lärare 2 erkänner:  

Teorin har jag varit ganska dålig med, så jag har fundera[t] ganska länge på att ... man kanske 

skulle köra en ren teorilektion ... om just hälsa då och kost å allt [...] men så känner man att då 

missar vi en timme, vi har ju så dåligt med tid å då får man lite panik av det (Lärare 2). 

4.6.3. Friluftsliv och utevistelse 

Friluftsliv arbetar lärarna med på olika sätt, några menar att friluftslivet i stort sätt endast 

kommer in i undervisningen på de speciella friluftsdagarna – några gånger om året – detta på 

grund av att lektionstiden inte räcker till. De anser att det är svårt att hinna med att komma 

iväg någonstans på den ordinarie undervisningstiden. På dessa friluftsdagar förekommer 

aktiviteter såsom skid-, skridsko- och pulkaåkning. Skogsdagar där fokus ligger på miljö- och 

naturvård är något som en av skolorna använder sig av. Vandring och övernattning kan 

inträffa någon gång om året menar två av lärarna. Förutom friluftsdagar, så anordnar skolorna 

exempelvis idrottsdagar och aktivitetsdagar då eleverna deltar i olika turneringar eller provar 

på olika idrotter samt får ANT-undervisning (alkohol, narkotika & tobak). Flera av lärarna 

pratar om att eleverna behöver lära sig hur man klär sig för olika aktiviteter utomhus. Även 

badvett, isvett, hantering av nödsituationer och första hjälpen finns med i undervisningen. Allt 

ovanstående undervisningsinnehåll sker några gånger per läsår och kan därför sägas tillhöra 

kategorin Innehåll under en viss period.  

Utevistelse som exempelvis ”lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och 

utemiljöer under olika årstider” (Lgr 11, s 53), är något som lärarna menar att de får in ganska 

mycket av i undervisningen och kan därför nämnas under kategorin Innehåll som är 

återkommande under läsåret. Orientering är också en aktivitet som lärarna verkar ägna 

mycket tid till i sin undervisning. Information om säkerhet och hänsynstagande involveras 

fortlöpande i undervisningen enligt lärarna. Lärare 5 berättar:  
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... förebygga risker … ja när de bygger sina egna banor till exempel – redskapsbanor – så går man 

... – Jamen, vi kan inte ha bommen så högt! [...] men förebygga risker de’ sker väl i stort sätt varje 

dag att man typ, ... man går runt där: - Jamen så här kan de’ inte vara! Man går igenom att 

ringarna, dom romerska ringarna måste låsas, för dom är ju där å ändrar å justerar höjd å så, så att 

man sätter dit den där sprinten igen, å så ... dom tycker om att hissa upp varandra, jag förstår inte, 

man har sagt åt dem hur många gånger som helst att: - Man får inte hissa upp varandra i dom där! 

(Lärare 5) 

Apropå allemansrätten så säger en av lärarna:  

... när man är ute i skogen och så brukar det ju ändå bli, nå’n kommer ju alltid med en gren som 

lever och en gren som inte lever. Då få man ta upp dom diskussionerna, liksom hur får man göra, 

får man plocka svamp, får man plocka nötter och så (Lärare 1). 

Några av de andra lärarna menar att en teorilektion är lämpligt för att informera eleverna om 

allemansrätten. 

Även om inte det centrala innehållet för årskurs 4-6 inbegriper att eleverna ska planera, 

organisera och genomföra fysiska aktiviteter så menar flera av lärarna att detta är ett moment 

som innefattas i undervisningen. 

4.7. Hur ser lärarna på kursplanen i idrott och hälsa? 

Lärarna tycker att kursplanen har blivit tydligare i och med Lgr 11 samt att det centrala 

innehållet och kunskapskraven på ett mer konkret sätt visar vad undervisningen ska bestå av. 

Innehållsmässigt tycker de inte att kursplanen har förändrats nämnvärt i jämförelse med hur 

den såg ut vid Lpo 94, men vissa sakers betydelse har förminskats medan andra aspekter har 

lyfts fram mer. Lärare 6 anser att Lgr 11 mer specifikt uttrycker undervisningens innehåll än 

vad Lpo 94 gjorde – samtidigt som läraren fortfarande har tolkningsrätt – hen menar att när 

innehållet i ämnet uttrycks explicit, så blir det ”mer likvärdigt för alla elever” och detta på 

grund av att lärarna får mindre utrymme för egna tolkningar. 

Lärare 1 lyfter fram att varje kunskapskrav är viktigt var för sig, att det inte längre handlar om 

att bara vara duktig i idrott utan att andra kvaliteter lyfts fram, såsom att kunna reflektera över 

aktiviteterna och anpassa sig till olika förhållanden. 

Lärare 5 tror att de nya kunskapskraven kommer att gynna många tjejer vid betygssättningen. 

Hen menar:  

röra sig i – framförallt är det i takt till musik, å visst gör killar de[t] också, men eftersom man 

fokuserar mer på hur dom gör en rörelse. För jag tror tjejer kommer å få – å det är hög tid de[t] – 

för det har bara varit killar som har fått bra betyg i det här, men det har ändå varit mycket 

bollsparkande å så va ... visst är de’ hur man utför en spark, det är ju också en teknisk rörelse så ... 

(Lärare 5). 
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Hen har en känsla av att tjejerna kommer att få bättre betyg och att det kommer att göra dem 

”positivt förvånade eller överraskade” samt att betygen kommer att bli mer rättvisa nu, i och 

med Lgr 11 – att fler elever får möjlighet att visa ”att de kan”. Lärare 5 tycker också att det är 

bra att det inte finns något fokus på att eleverna ska vara ombytta och duscha i kursplanen, 

hen säger: 

För de’ är ju så’nt där jobb – att man måste ha ombyte, man måste duscha – förut har det varit så 

på många skolor, [...] duscha då får du G å så’nt där, men de’ är ju som helt borta nu, känner jag. 

Det är skitsamma ... , hur dom ser ut när dom kommer dit ... , utan de är vad dom gör där och hur 

dom gör de[t] som ä[r] intressant. Det känns bra. Det där tjatet med att duscha, ... de är inte roliga 

för fan, usch ja (Lärare 5). 

Det stora fokuset på friluftsliv i kursplanen är något som vissa av lärarna uttrycker sig lite 

tveksamma till. De tror att skolor som ligger i stadskärnor kan få det svårare att uppfylla 

kursplanens intentioner om friluftslivsaktiviteter. De menar att det finns en problematik i att 

hinna med rent tidsmässigt och att få personalen att räcka till.  

Kunskapskravens progression mellan betygen är väldigt otydliga. Det är en åsikt som samtliga 

lärare proklamerar. Lärarna påpekar dilemmat med de olika nivåerna i kunskapskraven, de så 

kallade progressionsbegreppen, vilka uttrycker kvaliteten på elevernas kunskaper för de olika 

betygen. De menar att det kan vara svårt att förstå vilken grad av kunskap de olika värdeorden 

symboliserar såsom att, för betyget E ska eleven anpassa sina rörelser till viss del till 

aktiviteten, för betyget C ska rörelserna anpassas relativt väl och för betyget A ska rörelserna 

anpassas väl. En av dem menar:  

Det är ju så luddigt så det finns ju inte alltså, ... det finns ju lika många lärare som det finns 

tolkningar av det där, så att jag tycker nog att det är bättre generellt, men det är inte lätt å sätta 

betyg och göra bedömningar, det blir mycket subjektivt, tyvärr (Lärare 3).   

Hen anser vidare att de olika kunskapskravens proportioner är en aning skeva i förhållande till 

innehållet de omfattar och exemplifierar:  

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och så’nt till exempel, det här är ju 

en av åtta kunskapskrav egentligen, om man jämför ... med till exempel: eleven kan delta i lekar, 

spel och idrotter ... , det känns som att den är gigantisk och dom andra är egentligen små fjuttar i 

sammanhanget, men ändå så är de en del av åtta, jag tycker att ... det känns som att dom borde va’ 

riktade olika egentligen ... en viss frustation kan jag tycka för att de[t] ser ut så (Lärare 3). 

5. DISKUSSION 

I resultatdiskussionen kommer vi att diskutera kring intressanta aspekter som framkommit i 

resultatet med koppling till litteraturgenomgången, Lgr 11/kursplanen i idrott och hälsa, 
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idrottdidaktik samt egna tankar. Vidare följer en metoddiskussion där styrkor och svagheter i 

studien tas upp i förhållande till genomförandet av studien. 

5.1. Resultatdiskussion 

Detta avsnitt är indelat i fem underrubriker vilka representerar intressanta områden som vi vill 

fördjupa oss i. Under rubriken Inte bara bollekar och bollspel diskuteras den didaktiska hur-

frågan, det vill säga aktiviterna som förekommer oftast vid undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa med avseende på vad som framkommit i resultatet och litteraturgenomgången. Den 

didaktiska vad-frågan diskuteras under rubriken Kursplanens och de tre kunskapsområdenas 

gestaltning i undervisningen. Under rubriken Samtal, reflektion och syfte behandlas 

respondenternas syn på vad det är som eleverna ska lära sig – den didaktiska varför-frågan – 

samt problematiken med att föra samtal i undervisningen. Kursplanen och kunskapskraven 

diskuteras under rubriken med samma namn och vi avslutar med en diskussion kring ämnets 

namn – Ämnet idrott och hälsa. 

5.1.1. Inte bara bollekar och bollspel  

Tidigare forskning, utvärderingar och granskningar påpekar att undervisningen i idrott och 

hälsa inte alltid utgår från kursplanen – att innehåll som står i kursplanen ibland inte får så 

stor plats i undervisningen till skillnad från innehåll som inte lika tydligt finns med i 

kursplanen. Vår litteraturgenomgång visar att bollspel och bollekar samt konditionsträning 

ofta dominerar undervisningen (Skolverket 2004, Skolinspektionen 2010, 2012, Thedin 

Jakobsson 2004, 2005). Utifrån vårt resultat kan vi dock se att lärarna inte lyfter fram bollspel 

och bollekar som de mest förekommande aktiviteterna utan de menar att olika lekar – med 

eller utan boll – samt redskapsbanor där grundformerna tränas, är det innehåll som 

undervisningen domineras av. Visserligen medger respondenterna att de använder sig av 

bollekar och andra lekar i hög grad, men inte så att de helt och hållet dominerar 

undervisningen. Dessutom kan lärarnas syfte med dessa aktiviteter variera och därigenom 

uppfylla olika delar av kursplanens intentioner. Jörgen Tholin (2006) skriver att 

undervisningen ofta beskylls för att vara alltför inriktad på pojkars intressen och då främst på 

bollsporter. Han har i sin studie uppmärksammat att lagidrotter, överraskande nog, sällan 

nämns i de lokala arbetsplanerna för idrott och hälsa. Tholin påpekar dock att detta 

nödvändigtvis inte innebär att fotboll eller handboll inte förekommer i undervisningen. 
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Några av lärarna menar – precis som vår litteraturgenomgång visar – att undervisningen 

innehåller konditions- och styrkeövningar, men lärarna hävdar att dessa främst förekommer i 

form av lekar. Dock är det inget i styrdokumenten som säger att lärare inte får använda sig av 

dessa aktiviteter i undervisningen, men det vår litteraturgranskning visar är att det kan 

påverka likvärdigheten om inte innehållet undervisningen speglar hela kursplanen. 

Skolinspektionen (2010) menar att bland annat friluftsliv, orientering, dans och simning 

förekom mycket sällan på lektionerna som de observerade. Detta speglas även i vårt resultat 

med undantag från orientering – vilket är en del av innehållspunkterna i kursplanen som har 

en stor plats i undervisningen enligt respondenterna. Även respondenternas svar angående 

simundervisningens förekomst i undervisningen är något som skiljer sig från vad NU-03 

(Skolverket 2004), Skolinspektionen (2010, 2012) samt SIH-studien (Thedin Jakobsson 2004, 

2005) visar. Den största skillnaden i frekvens finns i två av lärarnas undervisning, där de har 

bad på schemat en gång per varannan vecka – detta innebär simning var tredje 

undervisningstimme – vilket är oftare än vad de andra lärarna i undersökningen uppger.  

Ekberg (2009) har i sin avhandling kommit fram till att det är formaliserade rörelser – rörelser 

med koppling till föreningsidrotter och regler för hur dessa ska utföras – som är mest 

förekommande på transformerings- och realiseringsarenan, det vill säga i lärarens tal om 

verksamheten samt lektioner i ämnet idrott och hälsa. Detta kan vi också finna i 

respondenternas svar som visas i vår kategori Ämnet som en länk till 

föreningslivet/idrottsrörelsen. Där menar de att föreningsidrotten är ett viktigt inslag i 

undervisningen, främst för att eleverna ska få en möjlighet att hitta en idrottsaktivitet som de 

kan utöva på fritiden, men även traditionen att ha fotbolls- eller handbollsturneringar med 

mera influerar lärarnas val av aktiviteter. Detta trots att flera av respondenterna hävdar att de 

inte använder sig så mycket av rena idrotter såsom fotboll, innebandy och basket i 

undervisningen. Lärarna anser att eleverna ska få möta ett brett utbud av aktiviteter i 

undervisningen samt att dessa helst ska vara av annat slag än de aktiviteter som många av 

eleverna redan ägnar sig åt på fritiden. Sandahl (2005) och Karlefors (2002) påpekar att det 

dessutom är viktigt att det inte bara är de redan föreningsidrottande eleverna som ska få sina 

intressen beaktade i undervisningen. Detta eftersom att det då blir orättvist och även 

ointressant för de andra eleverna som exempelvis inte är intresserade av fotboll, basket och 

innebandy att delta i undervisningen om bara dessa idrottsaktiviteter dominerar. Istället ska 

fokus ligga på andra aktiviteter som kanske inte är lika vanliga och mer lättillgängliga. 

Skolinspektionen (2010, 2012) hänvisar också till att ett alltför ensidigt 
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undervisningsinnehåll, till de föreningsidrottande elevernas fördel, missgynnar de elever som 

inte utövar dessa aktiviteter på fritiden. Detta särskilt vid bedömning och betygssättning. 

Sandahl lyfter att den viktigaste frågan för framtida lärare i idrott och hälsa är att skapa 

aktiviteter som gör att alla elever lockas att delta i undervisningen och i synnerhet de inte 

redan idrottsfrälsta eleverna. Sandahl menar också att upplevelsebaserad spontanidrott blir allt 

populärare bland ungdomar, vi är inte riktigt säkra på vilka aktiviteter han menar att denna 

spontanidrott innefattar, men vi anser att exempelvis olika former av friluftsliv, parkour, 

skateboardåkning och snowboardåkning skulle kunna tänkas vara exempel på spontanidrott. 

Vi förstår både vissa av respondenternas resonemang om att det kan vara bra att lyfta in olika 

föreningsidrotter i undervisningen för att väcka elevernas intresse för dessa. Eftersom det står 

i läroplanen att lärare i skolan ska ”verka för att utveckla kontakter med … föreningsliv samt 

andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö” (Lgr 11, s 17). 

Samtidigt som Karlefors, Sandahls och Skolinspektionens resonemang väcker tankar om att 

föra in mer spontanidrott och andra mer ovanliga aktiviteter i undervisningen. 

Karlefors (2002) refererar till Engström som påpekar att de motionsaktiviteter som utövas 

mest av vuxna är sådana som är lättillgängliga. Engström (2010) menar att fysisk träning, 

naturmöten samt lek och rekreation är de dominerande så kallade logikerna i vuxnas motion. 

Dessa motionsaktiviteter kan utgöras av gymträning, promenader eller motionsträning i grupp 

– exempelvis Friskis och Svettis. Vanligtvis ägnar sig inte vuxna åt lagbollspel på samma sätt 

som barn och unga gör i föreningslivet. Då förstår vi Karlefors och Engström som att gällande 

de idrottsliga erfarenheterna från ämnet idrott och hälsa, är aktiviteternas bredd viktigt för att 

eleverna ska kunna hitta sin nisch inom idrotten och vara fortsatt fysiskt aktiva på fritiden, 

även som vuxna. Dessa aspekter länkar vi till kursplanen i drott och hälsa som säger att: 

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir 

fysiskt aktiva senare i livet (Lgr 11, s 51). 

5.1.2. Kursplanens och de tre kunskapsområdenas gestaltning i undervisningen 

Resultatet visar att lärarna utgår ifrån kursplanen när de planerar och genomför sin 

undervisning. Även om vissa aktiviteter kanske förekommer mer så försöker de ändå se till att 

alla delar i kursplanen ska vara representerade. De påpekar att det ska vara ett brett utbud av 

aktiviteter vilket kan kopplas till att de försöker få med alla delar i kursplanen. Ett brett utbud 

är även ett syfte som lyfts fram i ämnets kursplan: ”Genom undervisningen ska eleverna få 

möta många olika slags aktiviteter” (Lgr 11, s 51).  
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Skolinspektionen (2012) har sett att kunskapsområdet Rörelse prioriteras i undervisningen 

och att det råder stor risk att de andra två områdena, Friluftsliv och utevistelse samt Hälsa och 

livsstil får för litet utrymme. Det kan kopplas till vårt resultat där det framkommer att Hälsa 

och livsstil inte alls får så stort utrymme i undervisningen, som de andra områdena. Vi kan då 

fråga oss hur stor plats och hur mycket tid som varje kunskapsområde ska ha i 

undervisningen, vilket inte är uttryckt i Lgr 11 (Eriksson & Henriksson 2012, Karlsson & 

Grönlund/Skolverket 2011). Respondenterna tar upp orsaker till att vissa områden och 

innehåll, som finns med i kursplanen, kanske inte får en lika stor plats i undervisningen som 

andra. Till exempel tar de upp att en del skolor som ligger i stadskärnor kan få det svårare att 

uppfylla kursplanens intentioner om friluftslivsaktiviteter och därför kommer det inte ägnas 

lika mycket tid till det som till andra områden. Detta är något som även Sandahl (2005) 

påpekar, att det finns faktorer som påverkar den praktiska nivån, såsom materiella och 

geografiska förutsättningar. När lärare planerar undervisningen måste de ha i åtanke att det 

finns orsaker som kan påverka, men att det då gäller att göra det bästa av situationen och 

försöka omvandla kursplanens föresatser efter de förutsättningar som finns på skolan. Det 

innebär kanske att ett visst innehåll, som ska finnas med enligt kursplanen, får ett mindre 

utrymme i undervisningen men som sagt så finns det inget krav på hur mycket tid som ska 

ägnas åt varje punkt som återfinns i det centrala innehållet. 

I resultatet framhävs att de olika kunskapsområdena går in i varandra och att det inte alltid är 

så att varje område tas upp i undervisningen var för sig. Vi har kunnat uttyda två övergripande 

kategorier – Innehåll som är återkommande under läsåret och Innehåll under en viss period – 

i lärarnas utsagor kring det centrala innehållet i de olika kunskapsområdena i kursplanen samt 

hur dessa involveras i undervisningen. Enligt Ingela Eriksson och Widar Henriksson (2012) 

samt Annika Karlsson och Agneta Grönlund/Skolverket (2011) kan läraren välja fritt hur hen 

vill kombinera de olika innehållspunkterna som finns i kursplanen. Detta anser vi ökar 

förutsättningarna för att allt innehåll hinns med och får tillräckligt med utrymme i 

undervisningen samt även ger eleverna möjligheter att uppleva en bredd av aktiviteter i 

undervisningen då kunskapsområdena blandas. Även om fokus och syfte i undervisningen kan 

vara inriktade på ett specifikt lärande eller en speciell kunskap, kan läraren ändå få in andra 

aspekter på köpet.  

Vi kan i resultatet se att de flesta av lärarna använder sig av pedagogiska planeringar. I vissa 

av delarna i PP:n kopierar lärarna in det som står i kursplanen, medan andra delar beskrivs 

med egna ord. De lärarna som inte använder PP:er har ändå någon annan typ av planering – 
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grov- och veckoplanering. Vi anser att planering av undervisningen är viktigt för att kunna 

gestalta kursplanen i undervisningen. Genom en välgjord planering får läraren en överblick 

över hur året ser ut och kan kontrollera att alla delar från kursplanen finns representerade i 

undervisningen. 

5.1.3. Samtal, reflektion och syfte 

Två av de fyra kategorierna – Ämnet idrott och hälsa som ett aktivitets- och rekreationsämne 

samt Ämnets betydelse för folkhälsan – som vi har kunnat urskilja i resultatet, handlar om vad 

lärarna har för syn på ämnet och mål med undervisningen. De aspekter som dessa kategorier 

lyfter fram ser vi också i Thedin Jakobssons (2005) rapport kring vad lärarna har för 

målsättning med ämnet. Det är bland annat att ämnet ska ge rekreation, att eleverna ska ha 

kul, att de ska känna rörelseglädje samt att fysisk aktivitet ska bidra till god hälsa. Kategorin 

Det sociala samspelet som vi har fått fram i vårt resultat skiljer sig från Thedin Jakobssons 

rapport och kan därför ses som ny kunskap. Respondenterna anser att eleverna lär sig 

samarbeta och respektera varandra i ämnet idrott och hälsas undervisning. Detta är ett syfte 

som återspeglas i ämnets kursplan, att undervisningen ska ge eleverna ”möjlighet att utveckla 

sin samarbetsförmåga och respekt för andra” (Lgr 11, s 51). 

I resultaten framkommer det att det teoretiska inte får lika stor plats i undervisningen som det 

praktiska. Det teoretiska förekommer oftast genom korta samtal och reflektioner före och efter 

lektioner och ibland genom att frysa till under en aktivitet och prata. Frågan att ställa sig är 

vad det är för kunskap som eleverna ska få med sig i ämnet. I Lgr 11 står följande:  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 

arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet (Lgr 11,s 10). 

Här talas det om fyra olika kunskapsformer och att samtliga former ska ges utrymme i skolan. 

Detta innebär att även lärarna i idrott och hälsa måste sträva efter att få in alla de fyra 

kunskapsformerna i sin undervisning och att ämnet inte bara ska bidra med praktiskt kunskap, 

som vi kopplar till färdighetsformen. De teoretiska bitarna som lärarna tar upp i resultatet är 

en viktig del för att ämnet ska ge utrymme till de andra kunskapsformerna i undervisningen. 

En problematik som respondenterna påtalar är att det är svårt att ha samtal och reflektioner i 

undervisningen, eftersom eleverna har en viss förväntan på ämnet idrott och hälsa – att de ska 

få röra på sig. I slutet av årskurs 6 är ett kunskapskraven för betyget E att ”eleven kan samtala 

om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda 
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resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan” (Lgr 11, s 

54). Göran Svanelid (2011) har studerat alla kursplanerna i Lgr 11 och kommit fram till att det 

är fem förmågor som dominerar i kursplanernas syften, mål och kunskapskrav. För ämnet 

idrott och hälsa menar han att den metakognitiva förmågan – vilken innebär att kunna tolka, 

värdera och reflektera – uttrycks starkast. Det citerade kunskapskravet ovan, kopplar vi även 

samman med de två förmågorna analysförmåga – såsom att förklara och påvisa samband – 

och kommunikativ förmåga – exempelvis samtala, diskutera, motivera, resonera samt uttrycka 

egna åsikter och ståndpunkter.  Vi menar att det därmed gäller för lärarna att involvera samtal 

och reflektioner i undervisningen, för att eleverna ska få en chans att visa och utveckla dessa 

förmågor. 

5.1.4. Kursplanen och kunskapskraven 

Respondenterna i studien anser att den nya kursplanen (Lgr 11) har blivit tydligare men att 

innehållet inte skiljer sig så mycket från tidigare kursplan (Lpo 94). Från och med 

höstterminen 2012 ska lärarna sätta betyg i årskurs 6 för första gången och detta lyfter 

respondenterna i vår studie som litet problematiskt eftersom de menar att kunskapskraven är 

något luddiga. De antyder att det kan vara svårt att förstå vilken kvalitetsnivå de olika 

värdeorden representerar. Respondenterna tror att undervisningen kommer att bli mer 

likvärdig i och med det centrala innehållet, samtidigt som de uttrycker betänkligheter 

angående betygssättningens likvärdighet. Detta eftersom att värdeorden/progressionsorden i 

kunskapskraven troligtvis kommer att tolkas olika av olika lärare och på så sätt riskerar 

bedömningen att bli subjektiv. 

Flera av lärarna i vår undersökning påtalar det positiva i att fler kunskapskvaliteter lyfts fram 

än de rent idrottsliga förmågorna, såsom att kunna reflektera över, resonera om samt ”värdera 

idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil” (Lgr 11, 

s 51). Detta är något som Karin Redelius (2012) också hävdar, hon drar paralleller till att om 

undervisningen mest består av aktiviteter som pojkar utövar på fritiden, såsom bollspel, så 

leder det till konsekvenser för betygssättningen av flickorna. Även NU-03 (Eriksson m fl 

2005b, Eriksson m fl 2005a, Skolverket 2004) visar att pojkar i högre utsträckning får högre 

betyg i idrott och hälsa än flickor. Detta beror troligtvis på att idrottsliga prestationer i form av 

mätabara resultat utifrån muskelstyrka och snabbhet premieras vid bedömningen. En av 

respondenterna hävdar att den nya kursplanen och dess kunskapskrav kommer få följden att 

betygssättningen blir mer rättvis i och med att fler kunskapskvaliteter bedöms samt att flickor 
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i större utsträckning kommer att få bättre betyg i idrott och hälsa än tidigare. Vi upplever 

också att den nya kursplanen med tillhörande kunskapskrav kommer att gynna fler elever, 

genom att de får möjlighet att visa vad de kan på andra sätt än genom styrka och kondition. På 

så sätt kommer bedömningen och betygssättningen att bli mer rättvis och likvärdig. 

Redelius (2012) lyfter även fram att det målrelaterade betygssystemet ska bedöma elevernas 

kunskaper och förmågor och inte deras personliga egenskaper. Tholin (2006) har i sin studie 

sett att vissa skolors betygskriterier innefattar att eleverna ska ha ett glatt humör, hålla tider, 

duscha efter lektionerna, vara ombytta samt ta fram och återställa redskap och annat material. 

Dessa betygskriterier är enligt Redelius (2012) inte förenliga med vad kursplanen och 

kunskapskraven framhåller. Detta länkar vi samman med en av respondenternas uttryckliga 

lättnad över att inte styrdokumenten framhäver något om elevernas klädsel och hygien. Hen 

vill inte behöva tvinga eleverna att duscha samt tjata om att de måste vara ombytta, eftersom 

hen anser att det viktiga för betygssättningen är vad eleverna gör på lektionerna och hur de 

visar sina kunskaper och förmågor. 

5.1.5. Ämnet idrott och hälsa 

När vi har skrivit och talat om skolämnet har vi genomgående använt hela dess namn – idrott 

och hälsa – och medvetet inte använt oss av orden idrottslärare, idrottsundervisningen eller 

idrottsämnet. Detta eftersom vi anser att en viktig aspekt av ämnet då faller bort, alltså hälsa. 

Vi kan i litteraturen och även i våra intervjuutskrifter se att hälsa ibland inte finns med när 

ämnet benämns, utan istället används ovanstående exempel eller uttrycket idrotten. Larsson 

(2007) nämner att det inte är ovanligt att lärare och elever använder uttryck som gympan eller 

idrotten som en beteckning på ämnet. Han påpekar emellertid att detta kanske inte är 

problematiskt, men att ”det kan vara det om det visar sig att bruket av dessa uttryck också 

innebär ett upprätthållande av de motiv och mål och det innehåll som tidigare gällde ämnet” 

(Larsson 2007, s 38), då ämnet endast sågs som ett praktiskt övningsämne. Ekberg (2009) och 

Sandahl (2005) har kommit fram till att det finns en problematik kring ämnets innehåll, med 

avseende på kursplanens innehåll och vad som sker i praktiken. Den fråga vi då kan ställa oss 

är om detta kan bero på användandet av skolämnets namn. Thedin Jakobsson (2004) skriver 

att lärarna har svårt att definiera vad hälsa innebär och att de kopplar hälsa till teori, men att 

hälsoperspektivet inte får så stor plats i undervisningen.  
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5.2. Metoddiskussion 

Vi menar att vårt metodval i form av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer har medfört att vi 

har kunnat besvara vårt syfte och frågeställningar. En svaghet i vårt genomförande av 

intervjuerna var dock att vi aldrig utförde någon pilotintervju, vilket vi i efterhand inser hade 

varit bra för att testa om frågorna var tillräckliga för att få svar på vårt syfte samt ge oss 

träning i att ställa rätt följdfrågor. Efter tre genomförda intervjuer ändrades intervjuguiden 

lite, eftersom vårt eftersökta djup i respondenternas svar saknades och genom denna ändring 

kunde detta tillgodoses i de kvarvarande fyra intervjuerna. Trots detta valde vi att inte göra 

om de tre första intervjuerna, då tillräckligt med material insamlats i de sju olika intervjuerna 

tillsammans för att kunna utföra vår analys av det insamlade materialet. Då och då infann sig 

en känsla av osäkerhet, beroende på att vi inte alltid fick det eftersökta djupet i 

respondenternas svar, trots att vi ändrade frågorna. Denscombe (2009) samt Kvale och 

Brinkmans (2009) beskrivning av halvstrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren kan 

anpassa sig efter respondenten och ställa följdfrågor som inte planerats i förväg. Efter 

bearbetningen av materialet har vi insett att det på vissa ställen kunde ha ställts fler följdfrågor 

för att på så sätt gå djupare in i vissa detaljer. Trots detta kände vi inget behov av att återigen 

ta kontakt med respondenterna för att komplettera med fler frågor i efterhand. Men vi är 

medvetna om att det kunde ha blivit ett fylligare resultat om vi hade haft mer träning i att 

genomföra intervjuer. Denna svaghet i studien beror till största delen på att vi var nybörjare i 

att genomföra intervjuer och inte riktigt visste hur och när följdfrågor skulle ställas. Men 

denna lärdom är något som vi tar med oss i framtiden och får tänka på vid eventuella 

förestående studier. Vi känner oss ändå nöjda med de svar vi har fått och vilket vi menar har 

lett fram till ett intressant resultat. 

Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans och ser bara fördelar med detta beslut. 

Eftersom att vi var nybörjare med att genomföra intervjuer ansåg vi att det fanns en styrka i 

att båda två deltog vid intervjuerna för att på så sätt kunna hjälpa varandra med följdfrågor 

och därigenom få ett fylligare material. En annan positiv aspekt med att genomföra 

intervjuerna tillsammans, istället för var och en, var att båda två redan – på detta sätt – blev 

insatta i materialet inför den kommande analysen. Denscombe (2009) nämner att det inför 

analysen gäller att bli förtrogen med sitt material genom att läsa och återigen läsa. Här hade vi 

en fördel med att båda redan hade en bild av varje intervjusituation, vilket därmed ledde till 

att det gick fortare och var lättare att bli förtrogen med materialet samt påbörja analysen.  
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Kvale och Brinkman (2009) skriver om vikten att vara medveten om att en intervju i 

forskningssammanhang inte innebär ett öppet vardagligt samtal mellan jämbördiga parter, 

utan att det faktiskt innebär en asymmetrisk maktrelation. Detta eftersom att det är 

intervjuaren som bestämmer ämne, ställer frågor, avgör vad som ska följas upp under 

intervjun samt avslutar samtalet. Eftersom vi var två intervjuare med en ensam respondent, 

skulle denna maktrelation kunna ha förstärkts, vilket i sin tur eventuellt hade inneburit att våra 

respondenter inte kände sig lika väl till mods vid genomförandet av intervjuerna. Vi upplevde 

det inte som att lärarna kände av denna negativa maktbalans utan att de vågade tala 

sanningsenligt och kände sig trygga. Det var snarare så att vi, i egenskap av lärarstudenter, 

kände oss underlägsna i förhållande till de mer erfarna respondenterna.  

6. AVSLUTNING 

Vi avrundar uppsatsen med att ta upp vilken ny kunskap som studien bidrar med och vilka 

tankar som väcks utifrån resultatet och diskussionen samt presentera förslag på vidare 

forskning, som skulle vara intressant att genomföra med koppling till ämnet idrott och hälsa.  

6.1. Ny kunskap 

I kvalitativa studier handlar det inte om att göra några statistiska generaliseringar, utan istället 

består generaliseringen i att studiens resultat kan ge ökad förståelse i vardagen (Thornberg & 

Fejes 2009). Vi hävdar utifrån detta resonemang att även om detta är en mindre studie, så kan 

den bidra med en ökad förståelse kring hur lärare arbetar med att gestalta kursplanen i sin 

undervisning. Studien kan även bidra med didaktiska utmaningar som kan vara viktiga att 

tänka och reflektera över som lärare i drott och hälsa. Vi menar att ny kunskap har skapats i 

och med att vårt resultat – till skillnad från tidigare forskning, utvärderingar och granskningar 

– visar att lärarna utgår ifrån kursplanen i idrott och hälsa när de planerar och genomför sin 

undervisning. Kursplanen är även en utgångspunkt när de väljer vilket innehåll och vilka 

aktiviteter undervisningen ska bestå av. Även om varje enskild lärare gör sina egna tolkningar 

av kursplanen så är alla respondenterna medvetna om vad det är kursplanen vill förmedla och 

arbetar för att försöka uppfylla kursplanens intentioner. Vi menar att studien bidrar med några 

tankegångar som lärare i idrott och hälsa kan ta till vara på:  

 Lärare bör tänka över vilket innehåll som förekommer mest i undervisningen och se 

till att alla kursplanens delar får ungefär lika stort utrymme, men det gäller att tolka 

kursplanens innehåll utefter de förutsättningar som finns på skolan. 



35 

 

 Pedagogiska planeringar kan vara en bra grund för att lättare kunna gestalta 

kursplanen i undervisningen. 

 Samtal och reflektioner bör få utrymme i undervisningen likväl som praktiska 

aktiviteter. 

 Begreppet hälsa behöver lyftas mer i undervisningen samt ämnet bör benämnas med 

sitt rätta namn – idrott och hälsa.  

6.2. Vidare forskning 

Vid arbetet med uppsatsen har frågor kommit upp som vi funderar över. Vi kommer här att ta 

upp några av dessa som skulle kunna bidra till ytterligare forskning i ämnet. 

Det skulle i framtiden vara intressant att se hur Lgr 11 har påverkat undervisningen. Detta 

skulle kunna undersökas genom att intervjua lärare och genomföra observationer av 

undervisningen. Eftersom vår studie har visat på vissa skillnader från tidigare forskning, 

utvärderingar och granskningar skulle det vara intressant att se en större studie av detta ämne.  

En av respondenterna hävdar att de nya kunskapskraven kanske kommer att gynna flickor i 

betygsättningen samt att bedömningen kommer att bli mer rättvis. Det skulle därför vara 

intressant att undersöka hur betygens utfall i årskurs 6 kommer att bli och vilka som får de 

högsta betygen. Är det elever som är bra på en viss idrott eller är det andra förmågor som 

premieras, är det pojkar eller flickor som får det högsta betygen? Blir bedömningen av 

eleverna rättvis och likvärdig?



36 

 

REFERENSER 

Dahlgren, Lars Owe & Johansson, Kristina (2009): Fenomenografi. I Andreas Fejes & Robert 

Thornberg, red: Handbok i kvalitativ analys, s 122-135. Stockholm: Liber. 

Denscombe, Martyn (2009): Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Ekberg, Jan-Eric (2009): Mellan fysisk bildning och aktivering. Malmö: Malmö Studies in 

Educational Sciences, 46. 

Engström, Lars-Magnus (2004): Skola-Idrott-Hälsa. En presentation av SIH-projektet. Svensk 

Idrottsforskning, 13(4), s 4-9. 

Engström, Lars-Magnus (2010): Smak för motion: fysisk aktivitet som livsstil och social 

markör. Stockholm: Stockholms Universitets förlag. 

Eriksson, Charli; Quennerstedt, Mikael & Öhman, Marie (2005a): Grundskolans ämnen i 

ljuset av Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 – Idrott och hälsa – ett ämne för 

hälsa i rörelse?!. Stockholm: Skolverket. 

Eriksson, Charli; Gustavsson, Kjell; Quennerstedt, Mikael; Rudsberg, Karin; Öhman, Marie 

& Öijen, Lena (2005b): Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) – Idrott 

och hälsa. Ämnesapport till rapport 253. Stockholm: Skolverket. 

Eriksson, Ingela & Henriksson, Widar (2012): Kunskapsprövningar i klassrummet – att 

bedöma elever. I Ulf P. Lundgren; Roger Säljö & Caroline Liberg, red: Lärande, skola, 

bildning. Grundbok för lärare, s 295-326. Stockholm: Natur & Kultur. 

Karlefors, Inger (2002): Att samverka eller..? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska 

grundskolan. Umeå: Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, 63. 

Karlsson, Annika & Grönlund, Agneta/Skolverket (2011): Kunskapsbedömning i skolan- 

praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket. 

Kvale, Steinar & Brinkman, Svend (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Larsson, Håkan (2007): Skolans rörelseuppdrag. I Håkan Larsson & Jane Meckbach, red: 

Idrottsdidaktiska utmaningar, s 36-53. Stockholm: Liber. 

Larsson, Håkan (2012): Skolans rörelseuppdrag. I Håkan Larsson & Jane Meckbach, red: 

Idrottsdidaktiska utmaningar, s 36-53. Stockholm: Liber. 

Larsson, Håkan & Meckbach, Jane (2007): Idrottsdidaktiska utmaningar – en introduktion. I 

Håkan Larsson & Jane Meckbach, red: Idrottsdidaktiska utmaningar, s 9-16. Stockholm: 

Liber. 

Larsson, Håkan & Meckbach, Jane, red (2007): Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: 

Liber. 

Larsson, Håkan & Meckbach, Jane, red (2012): Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: 

Liber. 

Larsson, Staffan (2005): Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk Pedagogik 25,(1), s 16-35. 

Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket. [http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575]  



37 

 

Liberg, Caroline (2012): Den didaktiska reliefen – att vara lärare. I Ulf P. Lundgren; Roger 

Säljö & Caroline Liberg, red: Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare, s 217-233. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Lundvall, Suzanne & Meckbach, Jane (2004): ”Fritt och omväxlande!” Lärares bakgrund och 

tankar om sitt yrke. I Håkan Larsson & Karin Redelius, red: Mellan nytta och nöje. Bilder 

av ämnet idrott och hälsa, s 70-80. Stockholm: Idrottshögskolan. 

Meckbach, Jane (2004): Ett ämne i förändring – eller är allt sig likt? I Håkan Larsson & Karin 

Redelius, red: Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa, s 81-98. Stockholm: 

Idrottshögskolan. 

Meckbach, Jane & Lundvall, Suzanne (2007): Idrottsdidaktik – konsten att undervisa i idrott. 

I Håkan Larsson & Jane Meckbach, red: Idrottsdidaktiska utmaningar, s 17-35. 

Stockholm: Liber. 

Quennerstedt, Mikael (2006): Att lära sig hälsa. Örebro: Örebro Studies in Education, 15. 

Quennerstedt, Mikael (2007): Hälsa eller inte hälsa- är det frågan? Utbildning & Demokrati. 

Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 16(2), s 37–56. 

Redelius, Karin (2012): Betygsättning i idrott och hälsa – en didaktisk utmaning med 

pedagogiska konsekvenser. I Håkan Larsson & Jane Meckbach, red: Idrottsdidaktiska 

utmaningar, s 217-232. Stockholm: Liber. 

Rønholt, Helle (2001): Didaktik – idrott. I Claes Annerstedt; Birger Peitersen & Helle 

Rønholt, red: Idrottsundervisning. Ämnet idrott och hälsas didaktik, s 8-22. Göteborg: 

Mulitcare Förlag. 

Sandahl, Björn (2004): Tystnad, samtycke eller protest? – En studie av reaktionerna på 

reformerna av idrottsämnet i grundskolan 1962-1994. Svensk Idrottsforskning, 13(4), s 16-

20. 

Sandahl, Björn (2005): Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans 

idrottsundervisning 1962-2002. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Skolinspektionen (2010): Mycket idrott och lite hälsa. Skolinspektionens rapport från den 

flygande tillsynen i idrott och hälsa. Dnr: 2010:2037. Stockholm: Skolinspektionen. 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Regelbunden-

tillsyn/flygande%20tillsyn/slutrapport-flygande-tillsyn-idott.pdf [Hämtad 2012-10-16]. 

Skolinspektionen (2012): Idrott och hälsa i grundskolan. Med lärandet i rörelse. 

Skolinspektionens rapport 2012:5. Dnr 400-2011:1362. Stockholm: Skolinspektionen. 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/idrottgr/kvalgr-idr-

slutrapport.pdf [Hämtad 2012-10-16]. 

Skolverket (2004): Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 – Idrott och hälsa. Rapport 

253. Stockholm: Skolverket. 

Svanelid, Göran (2011): The Big 5. Pedagogiska Magasinet, 11(4), s 18-21. 

Thedin Jakobsson, Britta (2004): Basket, brännboll och så lite hälsa! Lärares uppfattning om 

vad hälsa innebär i ämnet idrott och hälsa. I Håkan Larsson & Karin Redelius, red: Mellan 

nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa, s 99-122. Stockholm: Idrottshögskolan. 

Thedin Jakobsson, Britta (2005): Hälsa – vad är det i ämnet idrott och hälsa? En studie av 

lärares tal om ämnet idrott och hälsa. Rapport nr 4 i serien Skola-Idrott-Hälsa. Stockholm: 

Idrottshögskolan. 



38 

 

Tholin, Jörgen (2006): Att kunna klara sig i ökänd natur. En studie av betyg och 

betygskriterier – historiska betingelser och implementering av ett nytt system. Borås: 

Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik och didaktik. 

Thornberg, Robert & Fejes, Andreas (2009): Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa 

studier. I Andreas Fejes & Robert Thornberg, red: Handbok i kvalitativ analys, s 216-235. 

Stockholm: Liber. 

Vetenskapsrådet (2011): God forskningssed. Vetenskapsrådets rapport 1:2005. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Östman, Leif (2000): Didaktik och didaktisk kompetens. I Carl Anders Säfström & Per Olov 

Svedner, red: Didaktik – perspektiv och problem, s 66-76. Lund: Studentlitteratur. 



Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 

Introduktionsfrågor: 

 Vad har du för utbildning? 

 Har du någon idrottslig bakgrund? 

 Hur många år har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 

 I vilka årskurser har du idrottsundervisning? 

TEMAN: 

 Ämnet idrott och hälsa 

 Planering 

 Lokal pedagogisk planering 

 Didaktik 

 Kursplanen 

 Progression  

 Lpo 94/ Lgr 11 

 Kunskapskrav  

Exempel på INTERVJUFRÅGOR: 

 Hur ser du på ämnet? 

 Vad innebär ämnet för dig? 

 Vad ska eleverna lära sig? 

 Vilka är dina mål med undervisningen, exempel? 

 Vad står i fokus – aktiviteten eller utvecklandet av förmågorna i syftet? 

 Hur ser du på ämnet idrott och hälsa som ett kunskaps- och bildningsämne? De fyra 

F:n i läroplanen!  

 Hur planerar du undervisningen? Använder du läsårsplanering, terminsplanering, 

veckoplanering eller planering innan varje enskild lektion? Hur ser planeringen ut? 

 Hur väljer du innehållet på lektionen? Vilket är innehållet? 

 Vilka aktiviteter fokuseras? 

 Varför just detta innehåll? 

 Hur involveras teoretiska moment? 

 Har ni temadagar, exempelvis friluftsdagar och hälsodagar? 

 Hur ofta inträffar dessa på ett läsår? 

 Gör du egna Pedagogiska planeringar? Hur ser de ut? 

 Hur använder du dig av kursplanen vid planeringen av undervisningen? 

 Hur tänker du om progressionen – mellan lektioner och mellan årskurserna? 

 Hur ser du på den nya kursplanen i idrott och hälsa? 

 Upplever du att innehållet är förändrat jämfört med den gamla kursplanen och vilket 

sätt? 

 Är det någon skillnad på att välja innehåll i undervisningen jämfört med tidigare? 

 Ge exempel på aktiviteter inom kunskapsområdena – Rörelse, Hälsa och livsstil samt 

Friluftsliv och utevistelse. Hur ofta förekommer de?  

 Tankar om kunskapskraven i årskurs 6? 

Avslutning: Vill du tillägga något? Har vi möjlighet att få återkomma om det är något som 

behöver förtydligas? Tack för intervjun!  
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Förfrågan om deltagande i c-uppsatsstudie 

Hej! Vi heter Sandra Elgeby och Lizethe Morsing och studerar till lärare i idrott och hälsa på 

Örebro Universitet. Just nu läser vi kursen ”Pedagogik med didaktisk inriktning III”, där vi 

ska skriva en c-uppsats.  

I c-uppsatsen ska vi skriva om ämnet idrott och hälsa, där vi är intresserade av att undersöka 

hur idrottslärare planerar undervisningen. Vi vill intervjua idrottslärare som arbetar i årskurs 

4-6, därför kontaktar vi dig för att fråga om du skulle vilja delta i en intervju. 

Intervjuerna kommer att genomföras under veckorna 45-48 och vi beräknar att intervjuerna 

kommer att ta ca 45 minuter. De kommer att spelas in på mp3 och de inspelade intervjuerna 

kommer bara att användas i vår uppsats, efter godkänd examination kommer ljudfilerna att 

förstöras. De intervjuade idrottslärarna kommer att avidentifieras i uppsatsen. Det innebär att 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt, varken skolans eller den intervjuade lärarens 

identitet kommer att kunna spåras. Deltagande lärare har rätt att få utskriften av den 

genomförda intervjun och även en kopia av den slutförda c-uppsatsen om så önskas. 

Medverkan i undersökningen är frivillig och deltagaren kan när som helst välja att avbryta sin 

medverkan och behöver inte ange något skäl till varför man väljer att avbryta. När uppsatsen 

är godkänd kommer den läggas ut på databasen DIVA. 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om du vill medverka i vår undersökning. Vi hoppas att du 

kan ge oss besked om ditt eventuella deltagande så snart som möjligt, svara gärna via e-post 

eller telefon. Vi återkommer därefter så fort som möjligt till dig för att boka tid och plats. Vi 

skulle även vilja ha ditt telefonnummer för att vi ska kunna kontakta dig. 

Vi ser fram emot att få höra ifrån dig och förhoppningsvis kunna få ta del av dina erfarenheter 

och tankar kring undervisningen i idrott och hälsa. 

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter. 

Med vänliga hälsningar, 

Sandra Elgeby och Lizethe Morsing 

Sandra: (mejladress), (telefonnummer) 

Lizethe: (mejladress), (telefonnummer) 

Vår handledare är Katarina Swartling Widerström. 

 


