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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare inom kursen idrott och hälsa 1 på 

gymnasiet ser på de olika områdena i det centrala innehållet i kursplanen och varför vissa 

områden får mer eller mindre undervisningstid. I denna studie har fem stycken 

semistrukturerade intervjuer genomförts med lärare som undervisar i kursen idrott och hälsa 

1. Resultatet av dessa intervjuer har analyserats med hjälp av Engströms (2010) och Londos 

(2010) syn på Pierre Bourdieus begrepp habitus. Det som kom fram i dessa intervjuer var att 

lärarna ansåg att den viktigaste delen i det centrala innehållet främst är ”träningsmetoder och 

deras effekter” (Skolverket, 2011, s.84). Det som prioriteras ner av lärarna i undervisningen är 

framförallt friluftslivet, men också de teoretiska delarna i ämnet. Lärares tillvägagångssätt för 

att undvika att undervisa i och betygsätta dessa områden är antingen att lägga ihop området 

med något annat, alltså ”checka av” det genom att hela området läggs samman med 

friluftsdagen, eller att helt enkelt bortse från hela området. Lärarnas habitus kan påverka vilka 

områden de tycker är mer relevanta att undervisa om och detta kan leda till att vissa områden 

får mindre undervisningstid. 

 

Nyckelord: idrott och hälsa, prioritering, undervisningstid, ”checka av”, habitus. 
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1. Inledning 

I en tidigare uppgift under studierna till lärare formulerade sig studiens författare såhär om 

erfarenheterna av undervisning i idrott och hälsa: 

Om bollspel och idrott är grunden så upplever jag att många kunskapskrav kläms in där 

de får plats. Att prata syreupptagningsförmåga två minuter innan man släpper bollen i en 

innebandymatch känns inte tillräckligt, men det kanske ger idrottsläraren en känsla av att 

den iallafall kan säga att den tagit upp det. Likadant vad gäller friluftsliv och 

naturupplevelse. Att området friluftsliv i det centrala innehållet blir hopslaget med 

skolans friluftsdag i skidbacken. Det är inte i närheten av vad det handlar om, men det är 

enkelt för läraren att ”bli av med” området. 

Detta stycke följde med in i arbetet med denna studie och var en grund i valet av område att 

undersöka vidare. Ett uttryck som kommer att återkomma i denna studie är ”checka av” och 

det betyder i denna studie att en lärare arbetar väldigt lite med området, men kan ändå säga att 

den har jobbat med det även om det då enbart var väldigt lite, området ”checkades av”. För att 

se om iakttagelserna var korrekta gjordes en förstudie där lärare i idrott och hälsa intervjuades 

om vad de trodde både de och lärare i allmänhet undervisade mer om, mindre om och varför 

de trodde att det var så. Det som upptäcktes var intressant och gjorde att det blev en 

fortsättning genom denna studie där området utforskades vidare. I det följande kommer ett par 

citat från förstudien som gjorde mig intresserad av att fortsätta arbeta med området:   

Elever tycker inte om teori i idrotten, då ”skarvar” nog läraren med den biten. Idrott är 

rörelse. 

Friluftsliv på riktigt går inte att genomföra med den tid som finns. Många har nog väldigt 

dåligt samvete över det, men det går knappt. Orientering är smidigt och går som 

friluftsliv.   

I en studie av Nyberg och Larsson (2012) framkommer lärares syn på ämnet och att det enligt 

dem är viktigt för elever att testa olika aktiviteter och hitta en glädje till rörelse. Detta 

prioriteras högt av lärare, men något som det inte står om i dagens kursplan (Skolverket, 

2011, s.85-87). Det centrala innehållet, som berättar vad en kurs ska behandla, är upp till varje 

enskild lärare att skapa en undervisning av (Skolverket, 2018). Detta kan medföra att vissa 

områden får mer eller mindre tid än andra, men vilka detta är och hur dessa områden hanteras 

kommer undersökas vidare i denna studie.
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2. Bakgrund 

Fysisk rörelse har en lång historia inom den svenska skolan från gymnastik, till idrott, till 

dagens namn idrott och hälsa. Med de olika namnbyten ämnet har gått igenom har även 

innehållet skiftat genom historien. Fram till 1950-talet var ämnets syfte att fostra elever 

fysiskt, men under 50-talet påbörjades även en förändring där både ämnets innehåll och dess 

status förändrades, bland annat försvann fysisk fostran ur läroplanen. När ”1994 års läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lpo94) kom ut fick 

ämnet tillägget hälsa i namnet och med detta ville man lägga större vikt vid människors hälsa 

och på hälsofrämjande arbete. Målet var att eleverna skulle utveckla sina kunskaper kring vad 

som främjar hälsa och även kunna ta ett eget ansvar för sin egen hälsa. Andra stora skillnader 

från ämnets start under 1800-talet var att olika områden som inte handlar om fysisk prestation 

får större plats som till exempel arbetsmiljö, friluftsliv och hantering av nödsituationer 

(Skolinspektionen, 2011, s.1-2). 

Dagens läroplan 2011 års läroplan gör gymnasieskolan (Gy11) har lagt ännu mer vikt vid 

hälsa. Följande punkter ska vara en del av undervisningen och står i det centrala innehållet för 

idrott och hälsa 1, som är en obligatorisk kurs på gymnasiet: 

• Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. 

• Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. 

• Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning. 

• Rörelse till musik samt dans. 

• Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. 

• Metoder och redskap för friluftsliv. 

• Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 

• Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid 

blödning och drunkningstillbud. 

• Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation. 

• Spänningsreglering och mental träning. 
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• Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån 

ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik. 

(Skolverket, 2011, s.84-85) 

Ovanstående punkter i det centrala innehållet är upp till varje lärare att tolka och skapa en 

undervisning av och det är även upp till varje lärare att bestämma hur mycket 

undervisningstid varje område ska få (Skolverket, 2018). Många av punkterna kan 

genomföras i ett vanligt klassrum eftersom de är teoretiska, men de får en betydligt mindre 

plats på grund av de förväntningar som finns på ämnet idrott och hälsa. Ämnet påverkas av 

förväntningar och ser inte ut som det enligt styrdokumenten borde (Skolinspektionen, 2018, 

s.45-47). 

Syftet med idrott och hälsa är att eleverna ska utveckla sin kroppsliga förmåga, sin förmåga 

att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter och utveckla ett intresse för att 

använda utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande. Ämnet ska även låta elever 

utveckla sina kunskaper kring hur kroppen fungerar och hur livsstilen, fysisk aktivitet och 

inaktivitet påverkar oss. Eleverna ska kunna hantera nödsituationer och utveckla deras hälso- 

och miljömedvetenhet. Alla elever ska delta och utvecklas utifrån sina behov och 

förutsättningar och deras erfarenheter ska kopplas till fakta och teorier. Undervisning i idrott 

och hälsa ska även motverka stereotypa föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt, 

belysa kroppsideal och diskutera etik inom idrottsutövande (Skolverket, 2011, s.83). 

Betyg sätts utifrån kunskapskraven. Detta krävs för betyget A i Idrott och hälsa 1 på 

gymnasiet: 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av 

aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I 

samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och 

livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller 

förklaringar med koppling till relevanta teorier. 

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med 

säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att 

genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till 

träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till 

variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv 



7 
 

hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta 

åtgärder vid skada eller nödsituation. 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i 

naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion 

och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur 

olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och 

samhället i övrigt. 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på 

ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser 

ergonomiskt till olika situationer och utförligt och nyanseratdiskutera hur arbets- och 

studiemiljöer kan anpassas till människan. 

När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna 

förmågan och situationens krav.  

(Skolverket, 2011, s.85-87) 

Genom att både praktiskt genomföra aktiviteter och teoretiskt jobba med hälso- och 

rörelseaktiviteter ska elever få vetskapen om att det finns ett samband mellan rörelse, hälsa 

och välbefinnande, fysiskt såväl som psykiskt. Genom att ha kunskap om vikten av rörelse, 

aktiviteter och naturupplevelser ska varje elev kunna ta ett eget ansvar för sin hälsa 

(Skolverket, 2011, s.83). 

I samhället idag ökar övervikt hos barn och ungdomar. Detta är ett problem både för 

individerna och för samhället (Livsmedelsverket, 2018). Ämnet idrott och hälsa har ett ökat 

fokus på hälsa i Gy11 i jämförelse med tidigare läroplaner. Lärare i idrott och hälsa ser 

lärande som något som följer den fysiska aktiviteten eftersom många lärare anser att det är 

mer viktigt att se till att eleverna rör på sig, får motion och arbeta med att begränsa övervikt 

hos barn och ungdomar genom den fysiska aktiviteten. I 1994 års läroplan fick hälsofrågor en 

större plats i kursplanen vilket inte visade sig i undervisningen där fysisk aktivitet fortfarande 

var och är det som tar den absolut största platsen i undervisningen medan hälsofrågor och 

övriga teoretiska delar får följa med den praktiska undervisningen. Lärare upplever att det 

finns en oklarhet i vad ämnet idrott och hälsa ska innehålla (Skolinspektionen, 2011, s.1-4).  

I kunskapskraven står det att eleverna ska ”genomföra en bredd av aktiviteter” (Skolverket, 

2011, s.85-87). Elever måste under sin undervisning få genomföra ett antal olika aktiviter av 
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olika slag, men vissa aktiviteter får ett betydligt större utrymme än andra. I Skolinspektionens 

(2018, s.45-47) undersökning kom det fram att idrottslektioner idag består till stor del av 

rörelse medan hälsa, livsstil och friluftsliv får ett litet utrymme i undervisningen. Detta tros 

bero på att läraren anser att vissa områden är viktigare att undervisa om än andra eller att 

elever som är idrottsaktiva tillåts påverka lektionsinnehållet. En annan anledning till att vissa 

delar kan få ett mindre utrymme tros bero på ämnets tidsramar. Idrottsämnet har inte mycket 

tid att förfoga över och att då ägna sig åt någon form av omfattande friluftsliv anses vara 

svårt. Det är delvis elevers förväntningar om fysisk ansträngning som gör att det för lärare är 

ett enkelt alternativ jämfört med att ägna lektionen åt att förmedla teoretiska kunskaper vilket 

alla elever inte uppskattar eller har tolkat in i idrott och hälsa (Skolinspektionen, 2011, s.4-8, 

14). Londos (2010, s.72-74) menar att lärares mål med undervisningen är att eleverna ska vara 

fysiskt aktiva och att det är genom den fysiska aktiviteten som eleverna lär sig om hälsa. 

Genom att erbjuda ett stort antal olika aktiviteter finns det en möjlighet för varje elev att hitta 

något som eleven gillar och vill fortsätta med även efter skolan. Därmed prioriterar lärare 

rörelse och aktivitet före teoretiska inslag kring hälsa (Londos, 2010, s.72-74). 

Det är många områden som ska in i undervisningen i idrott och hälsa och på vilka sätt detta 

sker är enligt Skolverket (2018) upp till varje idrottslärare, men enligt Skolinspektionen 

(2018, s.18) så är tidsfördelningen mellan olika aktiviteter ojämn. Anledningarna till detta och 

hur lärare hanterar detta är något som kommer att undersökas i denna studie. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare inom kursen Idrott och hälsa 1 på 

gymnasiet arbetar med de olika områdena i det centrala innehållet i kursplanen och varför de 

tror att vissa områden får mer eller mindre undervisningstid. 

Frågeställningar: 

1. Vad anser lärare i idrott och hälsa är viktigt och mindre viktigt i ämnet? 

2. Vilka strategier använder lärare för att undvika att undervisa om vissa områden i det 

centrala innehållet? 

3. Hur tänker lärare kring betygsättning inom områden som fått lite undervisningstid?  

4. Hur kan man förstå lärares undervisning utifrån lärarnas bakgrund? 
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4. Tidigare forskning 

I en studie av Larsson och Nyberg (2016) där lärare inom idrott och hälsa intervjuas 

framkommer lärares syn på ämnet och vad de tycker att det ska innehålla. Lärare i idrott och 

hälsa är inte positiva till att inkludera mer tävlingsmoment i sin undervisning, trots detta är det 

olika idrotter och sporter som får en stor del av utrymmet i undervisningen. På gymnasiet 

handlar rörelse om elevers fysiska förmåga och att de ska ha en god rörelsekvalité och ska 

därför genomföra en bredd av aktiviteter som förbättrar den fysiska förmågan hos dem. Det 

finns lärare i Larssons och Nybergs (2016) studie som resonerar att det är viktigt att eleverna 

får testa på och vågar testa ett flertal olika aktiviteter och sporter för att de ska få möjlighet att 

hitta något som passar dem. Tycker de att aktiviteten är kul kan de sedan fortsätta utöva den 

utanför skolan. Hur aktiviteten genomförs rörelsemässigt är därmed inte det viktigaste utan att 

de genomför den och provar något nytt. Detta har inget att göra med vad eleverna ska lära sig 

under lektionstid, men trots detta får testandet av aktiviteter en hel del undervisningstid 

eftersom det anses viktigt enligt lärare inom idrott och hälsa. 

De senaste läroplanerna inom idrott och hälsa har enligt Larsson och Nyberg (2016) ett ökat 

fokus på elevernas rörelseförmåga. Detta nya fokus har ställt krav på lärare att utveckla och 

bedöma elevers rörelser vilket lett till att lärare måste tänka om i sin undervisning för att 

uppfylla läroplanens fokus på rörelser. Undervisningen inom rörelseförmågor handlar idag om 

att eleverna ska vara aktiva och testa rörelser och övningar. Rörelse är en viktig del i skolans 

undervisning, men det finns idag en viss motvillighet i att hjälpa elever att utveckla sin 

rörelseförmåga. Syftet med idrott och hälsa har diskuterats mycket de senaste åren och 

framförallt är det de fysiskt aktiva inslagen som diskuterats, men även de delar som handlar 

om de teoretiska bitarna om hälsa. Ämnets roll i att motverka ohälsa i Sverige har också varit 

uppe för diskussion och att rörelsen inom ämnet är en viktig del för att få elever att röra på sig 

och därmed hålla sig friska. I GY11 får både hälsa och rörelse en större plats gentemot 

tidigare läroplaner. Syftet med ämnet är även att hjälpa elever att utveckla sin egen fysiska 

förmåga och sin förmåga att planera, genomföra och bedöma olika fysiska aktiviteter som 

främjar en allsidig fysik (Larsson & Nyberg, 2016). 

Den fysiska aktiviteten som sker under idrottslektioner är ofta kopplad till tävlingsidrott, 

vilket innebär att förmågor som är viktiga inom tävlingsidrott är viktiga att ha för att prestera 

bra och få höga betyg. Detta kan vara förmågor som att springa snabbt, hoppa högt eller 

skjuta hårt. Detta skiljer sig från vad som står i kursplanen. De övningar och rörelser som 
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elever genomför under lektionstid är det som läraren bedömer. När övningar som genomförs 

på idrottslektioner är kopplade till tävlingsidrotter är det fördel för de elever som är starka, 

snabba och spänstiga eftersom det är rörelser som de presterar bra i (Svennberg, 2016). 

Janemalm, Quennerstedt och Barker (2018) undersöker de svenska kursplanerna och 

tillhörande kommentarsmaterial som är till hjälp för lärare i idrott och hälsa och upptäcker att 

det finns oklarheter kring vad komplexa rörelser är. Genomför eleven komplexa övningar så 

ska den utveckla ett brett rörelsemönster och inte några specifika rörelser. Ju äldre eleverna 

blir ju mer avancerade lekar och spel ska genomföras för att eleverna ska få utveckla sitt 

rörelsemönster. Detta innebär att springa, hoppa och klättra är övningar som eleven ska 

genomföra under den tidiga skolgången och att detta inte är komplexa rörelser när eleven blir 

äldre.  Eftersom alla elever ska ha möjlighet att delta på lektioner utifrån sina förutsättningar 

så kan inte de komplexa rörelserna vara för svåra då det skulle innebära att alla inte skulle 

klara av att genomföra dem. Undervisningens syfte är inte att i första hand låta eleverna var 

aktiva utan eleverna ska utveckla sin kroppsliga förmåga (Janemalm, Quennerstedt & Barker, 

2018). 

För en del lärare så handlar idrottslektioner främst om att testa nytt, vara aktiv och ha kul. 

Lärande ses som något sekundärt som kommer in i undervisningen eftersom eleverna ska bli 

bedömda och få ett betyg vid kursslut (Larsson & Nyberg, 2016). Även Nyberg och Larsson 

(2012) menar att många lärare strävar efter att få eleverna att tycka att det är roligt att vara 

fysiskt aktiva och genom det så får eleverna en uppfattning om hur de ska leva ett hälsosamt 

liv långsiktigt. Lärande är inte lärarnas främsta mål med undervisningen, utan det är annat 

som anses vara viktigare. Även om lärande inte är det främsta målet sker det fortfarande ett 

lärande.  

Lärare pratar mer om vad eleverna ska göra istället för vad de ska lära sig i undervisningen i 

idrott och hälsa. Lärare anser att det är oklart vad eleverna ska lära sig i idrott och hälsa 

jämfört med ett teoretiskt ämne. Teoretiska delar som lärare anser vara viktiga att ha med sig 

när man är klar med kursen idrott och hälsa 1 är att eleven har kunskap om kroppen, hur man 

ska ta hand om den samt bedöma sin och andras hälsa. Även sömn, vila och träning i 

kombination med varandra anses vara viktigt att ha med sig (Larsson & Nyberg, 2016). 

I stora klasser med upp till eller även över 30 elever är det nästintill omöjligt att hjälpa alla att 

förbättra sina rörelser menar Larsson och Nyberg (2016). Genomförs en aktivitet så går det 
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inte att avbryta den och enbart hjälpa en eller två elever utan feedbacken blir allmän till hela 

gruppen och förhoppningsvis tar de som feedbacken var ämnad för till sig av den. Lärare vill 

inte ge kritik till enstaka elever inför en stor grupp även om kritiken är konstruktiv. Detta 

handlar mycket om att tidsaspekten är väldigt knapp inom ämnet. Detta gör att det är svårt att 

nå alla. Att förbättra rörelser kräver tid och den tiden finns inte idag anser lärare i ämnet 

(Larsson & Nyberg, 2016). Även Barker, Bergentoft och Nyberg (2017) menar att 

tidsaspekten gör utvecklandet av rörelser komplicerat. Att lära sig rörelser är en viktig del 

inom idrott och hälsa, men det är svårt för lärare att förbättra elevernas rörelsekvalité under 

den tiden som är avsatt för ämnet. Stora klasser och för lite tid gör att lärare inte har tid att 

hjälpa alla eleverna. 

Att eleverna är fysiskt aktiva och har kul under lektioner i idrott och hälsa är något som 

prioriteras av lärare trots att fokus under de senaste läroplanerna har hamnat på 

rörelseförmåga och hälsa. Att eleverna ska lära sig något är inte i fokus utan andra saker 

såsom att ha roligt och testa nya aktiviteter anses vara viktigare i ämnet (Larsson och Nyberg, 

2016 & Nyberg och Larsson, 2012). Vad detta leder till för undervisning och hur lärare 

planerar och resonerar kring punkterna i det centrala innehållet är intressant för att få veta mer 

om hur undervisningen går från ord i läroplanen till undervisning. Det framkommer inte i 

forskningen hur lärare agerar kring områden som får lite undervisningstid vad gäller elevers 

kunskapsutveckling och betygsättning på dem. 

Tidigare forskning inom området visar att fysisk aktivitet och att eleverna har kul prioriteras 

av lärare. Detta trots att områden som rörelseförmåga och hälsa har fått en allt större plats i 

den senaste kursplanen (Larsson och Nyberg, 2016). Barker, Bergentoft och Nyberg (2017) 

menar att tid är en begränsande faktor för ämnet och försvårar för läraren. Prioriteringar som 

inte träffar alla områden i det centrala innehållet och en begränsad tid avsatt för ämnet bör 

göra det svårt för lärare att få Skolverkets (2011, s.84-87) skrivningar i kursplanen att stämma 

överens med den undervisning som i slutändan bedrivs. Denna studie undersöker vad detta 

fokus på andra saker än det som står i kursplanen får för konsekvenser när tiden är begränsad 

och annat prioriteras. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Studien har valt att utgå ifrån Engströms (2010) och Londos (2010) tankar kring sociologen 

Pierre Bourdieus begrepp habitus. Habitus bygger enligt Engström (2010, s.42-45) på tanken 

att en individs tidigare erfarenheter styr dess handlingar och förmågor och fungerar som ett 

system hos individen som bestämmer hur den handlar, tänker, uppfattar och värderar världen 

den lever i. Habitus är mer än det som är direkt inlärt och är mer än införskaffandet av 

kunskap, färdigheter och värderingar som vanligen benämns som socialisation. Habitus är 

något djupare som hjälper människor att göra sin omgivning begriplig, tänka och handla även 

i situationer som är helt nya för oss. Habitus finns inom oss och vi behöver inte tänka efter för 

att veta vad som är lämpligt och passande. Det är naturligt att agera och bete sig på det sätt 

som man gör, vilket gör att man kan bli oförstående för andras agerande och beteende. Detta 

kan bero på att de har helt andra erfarenheter än en själv och därmed ett annat habitus. Hur 

man agerar och rör sig, men även vilka aktiviteter man anser vara bra och roliga är ett uttryck 

för en individs habitus. Detta är inget som är lätt att ändra på utan är en djupt liggande känsla 

av vad som är rätt, rimligt och passande för situationen. Detta sker helt omedvetet och inget 

man gör med egen vilja. Vissa individer tycker vissa saker känns helt rätt, medan andra tycker 

precis samma sak känns helt fel. Olika habitus kan därmed innebära att en aktivitet kan ha helt 

olika innebörd för två olika personer till exempel så kan längdskidåkning för en individ vara 

en trevlig naturupplevelse, medan det för en annan individ kan vara tävlingsmomentet och 

utmaningen som lockar med aktiviteten (Engström, 2010, s.42-45). Vårt habitus har formats 

av den miljö vi har vuxit upp och befunnit oss i. Detta visar sig i vårt agerande och beteende. 

Inom idrottsforskning används begreppet ”idrottshabitus” vilket innebär att man har ett 

habitus med smak för idrott. Genom att en individ utövar en viss idrott så signalerar den en 

viss smak (Londos, 2010, s.49-50). 

Varje individ har skapat sitt eget habitus som kan avläsas på både grupp eller klassnivå, vilket 

innebär att olika åsikter om vad som är passande i en viss situation kan relateras till 

exempelvis bostadsort eller social position. En individs habitus kan förändras genom olika 

livsstilsval eller händelser i livet såsom studier eller genom relationer (Engström, 2010, s.42-

45). Vilken motions eller idrottsaktivitet som en individ föredrar och hur denna aktivitet ska 

genomföras är enligt Engström (2010, s.47-50) kopplat till individens habitus. Genom valet av 

aktivitet så visar man vad som man känner en tillhörighet till och vad man tar avstånd från. 

De idrotter och/eller motionsformer man ägnar sig åt blir därmed något som har en stor 

betydelse för formandet av en livsstil. Enligt Engström (2010, s.47-50) menar Bourdieu att en 
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individs klass spelar roll i vilken aktivitet som kommer att tilltala individen eftersom det 

ekonomiska eller det kulturella kapitalet påverkar. En och samma aktivitet kan ha helt olika 

innebörd för olika personer. 

Enligt Bourdieus teori så påverkas lärarens undervisning och agerande av dennes habitus, 

alltså vad läraren har för erfarenheter med sig. Frågeställningarna i denna studie är kopplade 

till idrottslärarnas habitus och hur detta används för att analysera vad lärare anser vara viktigt 

och mindre viktigt i ämnet idrott och hälsa. Varje idrottslärare har sitt eget habitus vilket 

innebär att varje idrottslärare har sina egna åsikter om vad som är mer eller mindre viktiga 

inom ämnet idrott och hälsa. En idrottslärares habitus påverkar sedan hur läraren väljer att 

agera i de områden som den undervisar mindre inom eller rent av enbart ”checkar av”. Lärare 

i idrott och hälsas habitus skiljer sig och leder till att deras tolkning av kursplaner och 

pedagogiska val i undervisningen skiljer sig. Idrottslärares idrottsbakgrunder får även de 

inflytande över undervisningen då bakgrunden påverkar lärarnas habitus, men hur visar sig 

detta då i undervisningen? 
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6. Metod 

I detta kapitel redovisas hur arbetet med studien har gått till från förstudien till urval, 

genomförandet, arbetet med det insamlade materialet och avslutningsvis reliabilitet, validitet 

och etik. För att svara på syftet till denna studie har kvalitativ metod använts, detta för att 

kvalitativ metod går på djupet för att få rikligt med information om ett fenomen från ett 

mindre antal respondenter (Hassmén & Hassmén, 2008, s.105). 

6.1 Kvalitativ intervju  

Inom den kvalitativa forskningen är intervju den vanligaste datainsamlingsmetoden. Andra är 

till exempel observationer eller analys av texter. Kvalitativa intervjuer är inte så strukturerade 

utan det finns mer flexibilitet och en följsamhet i vad respondenten säger och fokuserar på 

(Hassmén & Hassmén, 2008, s.107-108). Intervjuer handlar om att förstå områden från den 

intervjuades perspektiv. En intervju kan ses som ett vanligt samtal, men en intervju kan vara 

så mycket mer när respondentens svar kan leda in intervjun på intressanta och lärorika ämnen 

och områden (Kvale & Brinkmann, 2014, s.41). 

I början av processen var tanken att genomföra en kvantitativ studie. Så blev inte fallet då en 

kvalitativ intervjustudie ansågs passa bättre för att få svar på frågeställningarna. Detta för att 

fördelarna med användandet av en kvalitativ intervjustudie med öppna frågor var att 

respondenterna kunde svara på sitt sätt med sina egna ord. Det kom också upp spännande 

oväntade svar eftersom det inte fanns några givna svarsalternativ. Metoden är även bra då det 

fanns möjlighet att ställa följdfrågor som inte fått svar vid exempelvis en enkätstudie 

(Bryman, 2013, s.243-244). 

6.2 Förstudie  

En förstudie genomfördes där tre lärare i idrott och hälsa intervjuades om hur de ser på 

områden som det undervisas lite om inom ämnet. Intervjun fungerade som ett samtal där vi 

pratade om områden som får lite utrymme i undervisningen, varför de får lite tid och hur 

lärare agerar för att uppfylla de krav som ställs på dem. Genom svaren på dessa intervjuer 

hittades områden och teman som var intressanta att undersöka vidare, till exempel att vissa 

områden inte undervisas i utan enbart ”checkas av” vilket leder till att läraren snabbt kan gå 

vidare till nästa område. Ett annat område var att betygsättningen blir oklar då det är svårt att 

se alla elever under en så kort undervisningstid när ett område ”checkas av”. Dessa svar 

gjorde att den planerade metoden för denna studie ändrades från kvantitativ metod till en 
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kvalitativ då det ansågs vara bättre att använda intervjuer då detta skapade en möjlighet att gå 

djupare inom området än genom en kvantitativ metod.  

Urvalet till denna förstudie grundar sig på vad Bryman (2013, s.194) kallar 

bekvämlighetsurval. Tre lärare på en skola i min närhet var tillgängliga och deltog i 

förstudien.  

Denna förstudie genomfördes för att få en bild av hur lärare ser på detta och om det fanns 

någon anledning att fortsätta arbetet och genomföra längre och djupare intervjuer med fler 

lärare. 

6.3 Urval 

Urvalet till denna uppsats studie var vad Hassmén och Hassmén (2008, s.109) kallar ett 

tillgänglighetsurval då denna urvalsmetod var ett effektivt och ekonomiskt sätt att relativt 

snabbt få tag i deltagare till studien. Deltagarna i studien var mellan 30 och 60 år och hade 

mellan 5 och 25 års erfarenhet av att undervisa i idrott och hälsa. Samtliga skulle, när studien 

genomfördes, undervisa i kursen idrott och hälsa 1, vilket samtliga lärare gjorde. 

Alla lärare inom ett visst geografiskt område tillfrågades om de ville delta i studien. Till en 

början söktes lärare i idrott och hälsa med antingen en bollsportsbakgrund, som tränare eller 

aktiv spelare, eller lärare med en bakgrund från någon annan typ av idrott eller rörelseaktivitet 

såsom dans, gymnastik eller scouter. Detta för att se om det fanns någon skillnad i svaren 

mellan ”bollsportslärare” och lärare som har en annan idrottslig bakgrund. På grund av ett lågt 

intresse av att delta i studien så godtogs dock deltagare oavsett bakgrund. Detta resulterade i 

att fyra av lärarna hade en bollsportsbakgrund, medan en inte hade det. 

6.4 Genomförande 

För att få tag i deltagare till studien så skickades både mejl till eventuella deltagare och 

fysiska besök på skolor gjordes. Enbart de som besöktes tackade ja till att delta i studien 

medan samtliga som fick förfrågan via mejl tackade nej. Av de 17 tillfrågade lärarna så 

tackade 12 nej. De som angav en orsak sa samtliga att det var tidsbrist som var orsaken till att 

de inte kunde delta i studien. Vid det fysiska besöket hos lärarna så delades 

informationsbrevet, se bilaga 2, ut och eventuella frågor som de hade gicks igenom och 

besvarades. Vi bestämde även tid och plats för intervjun vilket gjorde att lärarna var väl 

förberedda när intervjun ägde rum. 
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Till denna studie genomfördes fem semistrukturerade intervjuer. Längden på intervjuerna var 

från 42 minuter upp till 54 minuter. Intervjuerna var vad Hassmén och Hassmén (2008, s.254) 

kallar för ”riktat öppna”, vilket innebär att respondenterna styrs till att prata om för studien 

meningsfulla områden där frågeområden, se bilaga 1, avgränsade intervjun och öppna 

följdfrågor ställdes för att få ett djup i intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes på 

respondenternas arbetsplatser utifrån deras önskemål då det förhoppningsvis innebar att det 

var en plats som de kände sig bekväma och trygga på. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades direkt efter intervjun. Ingen ny intervju genomfördes förrän den senaste 

intervjun var färdigtranskriberad.  

Vid intervjuerna fanns intervjuguiden, se bilaga 1, utskriven som ett stöd. Detta för att hela 

tiden se till att intervjun gick åt rätt håll och att svaren var relevanta. När respondenterna 

började prata om saker som inte var relevanta för området så stoppades de inte utan läts 

fortsätta för att de inte skulle känna sig avbrutna eller störda.  

6.5 Databearbetning 

Intervjuerna lyssnades igenom en gång innan transkriberingen påbörjades. De inspelade 

intervjuerna lyssnades på och transkriberades snarast efter att intervjun var avslutad. Detta för 

att ha intervjun så färsk i minnet som möjligt. Transkriberingen av de fem intervjuerna 

resulterade i 50 sidor text. Vissa citat som används i resultat och analys har förfinats till 

korrekt svenska och upprepningar av ord har tagits bort, men citaten är så lika 

ursprungsuttalandet som möjligt. 

I det transkriberade materialet sammanfattades de frågor som ställdes till respondenten vid 

intervjutillfället. Exempel på detta kan vara ” Hur ser man på betygsättning i sådana ämnen 

som man arbetar lite med?” eller ”Hur tänker ni kring betygsättning kopplat till friluftslivet?”. 

Dessa frågor var längre och eventuellt kopplade till det vi pratade om tidigare så för att vid 

intervjutillfället få en förståelse så var frågan längre än i mina transkriberade texter. Nästan 

allt som respondenten sagt är transkriberat och det som inte är transkriberat är de delar som 

inte har med ämnet att göra överhuvudtaget. Exempel på detta var när en lärare berättade om 

sitt vasaloppsdeltagande, hur det gick, hur spåren var och så vidare. Detta transkriberades 

enbart som ”Vasaloppsanekdot” då det var helt irrelevant för studien.  

Den färdiga transkriberingen lästes igenom och de delar som vid första anblick var intressanta 

för studien markerades. Därefter skapades olika teman som kopplades till olika nyckelord och 
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uttryck. Varje tema fick varsin färg. Varje intervju lästes igenom var för sig och varje del av 

intervjun som tillhörde ett tema fick den färgen som var kopplat till det temat. Detta 

genomfördes med varje intervju. All relevant data kodades till ett tema, därefter analyserades 

datan som slutligen resulterade i fyra olika rubriker under rubrikerna resultat och analys i 

denna studie. De citat som används var de som anses vara de mest relevanta för att presentera 

resultatet av denna studie. 

6.6 Etik 

För att personer som deltar i forskningsstudier ska känna sig säkra och trygga med sitt 

deltagande så har ett antal riktlinjer skapats. Det finns fyra stycken huvudkrav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Hassmén & 

Hassmén, 2008, s.389). 

Informationskravet innebär att deltagarna i en studie ska ha informerats om syftet med 

studien. Deltagarna i denna studie fick veta studiens syfte vid ett möte som skedde inför 

intervjuerna. Vid detta tillfälle delades informationsbrevet, se bilaga 2, ut där studiens syfte 

stod och även kontaktuppgifter till mig om det var något som var oklart (Hassmén & 

Hassmén, 2008, s.390). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva bestämmer om de vill delta eller om 

de vill avsluta sitt deltagande även när studien har påbörjats (Hassmén & Hassmén, 2008, 

s.390). Vid mötet som skedde inför intervjuerna så tillfrågades deltagarna om de ville delta. 

De hade under hela processen möjlighet att avsluta intervjun eller sitt deltagande i studien och 

blev informerade om detta vid vårt första möte.  

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och det handlar om att alla uppgifter om deltagarna 

i studien behandlas säkert och konfidentiellt så ingen obehörig kan få tag i dem eller få reda 

på vem som har deltagit i studien (Hassmén & Hassmén, 2008, s.390). I denna studie uppfylls 

detta krav genom att inga namn, specifik ålder eller kön på respondenter nämns i studien. Det 

inspelade materialet förvaras säkert och kommer att raderas när studien är klar. 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter och svar som har 

samlats in under studiens gång enbart används till forskningsändamål (Hassmén & Hassmén, 

2008, s.390). Intervjumaterialet har enbart studiens författare tillgång till och därmed kan 

deltagarna känna sig säkra att materialet enbart kommer att användas till denna studie. 
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6.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är väldigt viktiga inom kvantitativ forskning. 

Dessa begrepps relevans inom kvalitativ forskning har diskuterats och är inte lika självklara 

som inom den kvantitativa. För att använda dessa begrepp inom kvalitativ forskning så 

används de på ett annorlunda sätt gentemot den kvantitativa forskningen (Bryman, 2013, 

s.352). 

Istället för att använda sig av ordet reliabilitet så kan man inom den kvalitativa forskningen 

använda sig av pålitlighet som liknar reliabilitet inom den kvantitativa forskningen. Pålitlighet 

inom kvalitativ forskning handlar om att resultat blir mer pålitliga om flera forskare 

oberoende av varandra gör samma tolkningar och drar samma slutsatser av det insamlade 

materialet eller om studien upprepas så blir resultatet detsamma (Hassmén & Hassmén, 2008, 

s.136). Istället för validitet kan man inom den kvalitativa forskningen använda överförbarhet 

och trovärdighet där överförbarhet handlar om hur väl man kan generalisera resultaten över 

större grupper. Detta är dock något som inte anses särskilt relevant av kvalitativa forskare då 

syftet med kvalitativ forskning ofta är att hitta det unika i olika miljöer eller den grupp som 

undersöks. Trovärdighet handlar om hur trovärdig datan är och hur trovärdig tolkningen av 

data är (Hassmén & Hassmén, 2008, s.155).   

Om studiens pålitlighet är stor ska resultatet, om studiens metod upprepas av någon annan, bli 

desamma. Det som ökar pålitligheten i denna studie är att intervjuerna spelades in vilket 

innebär att ingen viktig information missas. Användandet av intervjuguide gör att studien 

skulle kunna upprepas genom användandet av samma intervjuguide. Genomförandet av 

studien beskrivs under metoddelen i denna studie och kan följas om studien skulle upprepas. 

Datans trovärdighet är hög då samtliga lärare som deltog i studien är legitimerade lärare i 

idrott och hälsa och har ett antal års erfarenhet av ämnet.  
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7. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Rubrikerna är skapade för att svara på studiens 

frågeställningar. De citat som lärarna har gjort kommer att kopplas till dem genom att de 

kallas lärare A, lärare B, lärare C, lärare D och lärare E och därmed förblir intervjudeltagarna 

anonyma för de som läser denna uppsats. 

7.1 Vad är viktigt och mindre viktigt i ämnet? 

Samtliga lärare i denna studie anser att den del i det centrala innehållet som handlar om 

träningsmetoder och deras effekter är ett av de viktigaste områdena i ämnet. Alla fem lärarna 

uttrycker att det är grunden i kursen idrott och hälsa 1 eftersom den behandlar hur man tränar 

upp sin kropp för att bli bättre, starkare och må bra. Något som tre lärare tar upp är att det är 

rörelse och fysisk aktivitet som är det viktigaste i ämnet. Delar från det centrala innehållet och 

kunskapskraven som går att koppla till fysisk aktivitet är något som dessa lärare framhåller 

som extra viktigt.  

Den fysiska aktiviteten och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa är något 

som egentligen genomsyrar hela, alltså alla moment man gör. Det har ju med rörelse att 

göra, det är ju liksom hela ”grundgrejen”. Sen också det här med träningsmetoder och 

deras effekter till exempel konditions, koordination och styrketräning är ju också sådana 

delar som jag kan känna att de är enkla att få in i undervisningen. (Lärare B) 

Även lärare C är inne på samma spår. 

Motions, idrotts och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. Det är 

ju en ”göragrej” alltså aktiviteter är ju något som ska göras och vi stångas jättemycket för 

att ämnet är ett praktiskt ämne. Vi ska inte skriva och fundera, alltså vi ska inte skriva oss 

till kunskaperna utan vi gör istället, det är lite centrala ledord för oss. Det teoretiska finns 

ju alltid med i bakgrunden, men det står ju väldigt tydligt att vi ska göra olika idrotts- och 

motions- och friluftsaktiviteter som utvecklar allsidig kroppslig förmåga. Den skulle jag 

säga är jätteviktig om jag ska lyfta ut en bara. (Lärare C) 

Även om flera av lärarna ger till exempel teoridelarna ett visst utrymme så är det inte där som 

fokus ligger hos lärarna utan det är att eleverna ska få röra på sig. Att eleverna har idrott och 

hälsa en gång i veckan gör att lärarna känner att de måste vara fysiskt aktiva eftersom det kan 

vara den enda aktivitet eleven får under veckan. Lärare A tror att anledningen till detta är att 
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det lever kvar sen förr i tiden, när idrottsämnet var mer fokuserat på rörelse, och att detta 

synsätt på ämnet lever vidare. 

Lärare E tar det hela vidare och menar att det är viktigt att eleverna lär sig ta hand om sin 

egen hälsa och sin kropp långsiktigt. Därför lägger lärare E fokus på vad eleverna kan ta med 

sig efter avslutad utbildning. 

Jag tycker det är bättre att de får mer kunskap och erfarenhet av hur det är att ta hand om 

sin egen kropp än vad det kanske är med friluftsliv för det kanske inte är någonting som 

de kanske ändå gör. Gör vi det bara en gång så kommer de kanske inte fortsätta med det, 

men jobbar jag mer med vad man faktiskt kan träna sen när man lägger av med sin idrott 

eller om man blir skadad så tänker jag att det ger mer hälsoeffekter för dem. (Lärare E) 

Även lärare A har ett liknande resonemang att det är viktigt att eleverna lär sig 

träningsmetoder som de kan ta med sig och träna efter avslutad kurs. 

En annan del som påverkar undervisningen och är en viktig del i ämnet för lärarna är att de 

känner att de måste samla på sig väldigt mycket information om vad eleven kan och presterar. 

Det är därför viktigt att välja aktiviteter som är enkla att bedöma så att eleverna kan bli 

bedömda och få ett korrekt omdöme. Detta är framförallt inte till sig själva utan för att vara 

säkra på sin sak om de skulle bli ifrågasatta. 

Vi sitter och diskuterar ofta att ämnet idrott har blivit så jädra ”tungrott” mot vad det har 

varit innan, att det handlar bara om att samla ihop massa grejer så man kan göra en 

korrekt bedömning. Det är det tråkiga i det att man har så jädra mycket dokumentation 

och man har så jädra mycket på fötterna bara för att det inte ska bli något snack. Du har 

det inte för din egen skull som lärare utan det är mer att man kan visa upp ”här”. (Lärare 

D) 

Vad som anses vara mindre viktigt i ämnet är mer spritt bland lärarna. På frågan om någon del 

i centrala innehållet är mindre viktig så svarar lärare A. 

 Nej, inte så att jag ifrågasätter varför någon ska finnas med utan jag tycker alla har en 

meningsfullhet. (Lärare A) 

De områden som de andra lärarna tar upp som mindre viktiga i ämnet är spänningsreglering 

och mental träning, kosthållning, droger och dopingpreparat. Några av lärarna nämner dessa 

områden som mindre viktiga och därmed att de även får mindre plats i undervisningen, men 
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har inga argument varför de tycker så utan att de områdena inte känns lika viktiga som de 

andra. 

Vissa av lärarna menar att friluftslivet egentligen är ett av de viktigaste områdena av flera 

anledningar, men att det anses vara mindre viktigt på grund av tidsbrist, dåliga förutsättningar 

och dålig ekonomi. Detta anses vara orsaker till att området görs mindre viktigt och även 

orsaker till att det är svårarbetat. En lärare tar upp att det är stor skillnad mellan skolors 

möjligheter att genomföra friluftsliv vad gäller närhet till skog och vatten medan en annan 

lärare menar att de har väldigt goda förutsättningar att genomföra friluftsliv, men trots det så 

är undervisningen i friluftsliv väldigt knapp för dem. Väldigt lite tid läggs åt friluftslivet 

oavsett förutsättningar av samtliga av de intervjuade lärarna.  

7.2 Lärarnas strategier för att ”checka av”  

Att ”checka av” ett område och därmed undervisa väldigt lite om det är vanligt bland lärarna i 

denna studie. Det område som främst ”checkas av” är de delar som handlar om friluftsliv. 

Lärarna använder sig av olika strategier. Ett exempel gällande friluftslivet är att det läggs ihop 

med andra delar i det centrala innehållet.  

Vad gäller utevistelse och friluftsliv så har jag valt att jobba med just simningen och 

orienteringen och i viss mån skridskoåkning när det finns tillfälle för det. Jag tror att det 

är just det komplexiteten och ekonomiska spörsmål som kan bidra med det här. (Lärare 

A)  

Ett annat exempel där ett område kopplas samman med ett annat berättar lärare D om. Detta 

handlar om undervisning i mental träning där det sammankopplas med kondition och 

styrketräning. Lärare D menar att mental träning handlar om att kunna ta ut sig och att 

eleverna får träna på detta genom att genomföra tuffa träningspass under lektioner i idrott och 

hälsa. Dock pratas det inte om syftet eller vilka effekter mental träning kan ha. 

Detta blir ju att man plockar in det i annat. Ingen teori kring, utan får in det i en annan 

del. Eleverna tar ut sig och därmed får de mental träning. (Lärare D) 

Vissa lärare sammankopplar undervisning i friluftsliv med simning och orientering och 

därmed är den enda undervisningen som sker inom friluftsliv i skogen med karta eller i den 

lokala simbassängen. Både lärare A och lärare B är inne på samma linje och har enbart 

orientering som sin undervisning i friluftsliv. Dock uttrycker lärare B sin besvikelse över att 

det ser ut såhär. 
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Friluftsliv är ju kanske något som tyvärr inte tar jättemycket plats i undervisningen. 

Vilket är väldigt synd. När jag pluggade hade vi jättemycket friluftsliv och när man 

kommer ut på en arbetsplats så känner man att de knappt inte har något friluftsliv alls. Vi 

har ju orientering och det kan man ju få in i friluftsliv, men för mig som tänker friluftsliv 

som att vara ute i skogen eller bara rekreation, promenad i skogen eller sätta upp 

vindskydd, det finns ju inte. Det är ju tidsbrist som gör att man inte har så mycket som 

man skulle vilja. (Lärare B) 

Anledningen till att undervisningen i friluftsliv blir annat än specifikt friluftsliv lyfter lärare C 

och menar att det helt enkelt inte är lika ”lättsmält” som annan undervisning. 

Det är lite mera lättsmält att köra något annat istället som skulle kunna heta friluftsliv 

också, fast det egentligen inte är det. (Lärare C) 

Lärare C menar även att områden kopplas samman för att de ska få en plats i undervisningen 

och att eleverna ska få vara fysiskt aktiva så stor del av lektionen som möjligt. Områden där 

eleverna kan bli stillasittande eller fysiskt inaktiva undviks och läggs in i andra moment som 

kan genomföras genom att eleverna är fysisk aktiva. 

Som jag sa så har vi ju bara ett tillfälle i veckan med varje grupp och det är nog tiden som 

är den stora boven, men man kan ju integrera också. Du kan ju lägga in det som jag, man 

väver in det. Jag måste ju väva in det för jag vet ju att många av de eleverna som kommer 

till idrotten en dag i veckan, jag vill inte att de ska sitta stilla utan jag vill att de ska röra 

på sig, det är ju ändå rörelsen som är viktig, alltså på något sätt då. (Lärare C) 

Anledningen till att områden ”checkas av” är enligt lärare C att de är svårhanterliga och flera 

lärare tar upp att de anser att områdena är svårbedömda och det kan vara en orsak till att de får 

mindre tid och därmed ”checkas av”. På frågan vilket och varför ett visst område får lite tid i 

undervisningen så svarar lärare A. 

Mindre tror jag metoder och redskap för friluftsliv, bland annat. Det tror jag har att göra 

med att det är väldigt stor skillnad på olika skolors möjligheter på att utföra detta och sen 

så tror att det hänger ihop med en osäkerhet i bedömningssituationen i just den. Att få det 

tydligt och klart för både en själv och för eleverna. Hur och vad man bedömer. (Lärare A) 

Detta tar även lärare C upp och anser att det är inte är lika lätthanterligt med friluftsliv som 

mycket annat som man kan göra inom ämnet. 
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Jag tror att det är lite mer lätthanterligt att gå ner till fotbollsplanen och köra en 

fotbollslektion eller en lektion i löpskolning än specifikt inriktad lektion på friluftsliv och 

lära sig hur ett stormkök fungerar eller nyttja den leden som finns i närheten, kanske 

bygga nått vindskydd, det är ganska mycket tid i anspråk som går till att planera sådana 

lektioner. Och att få till det rent praktisk, så jag tror att det är mera lättsmält att göra något 

annat än det. (Lärare C) 

Även lärare E nämner att arbete med friluftsliv inte är det enklaste området. Lärare E menar 

att mer avancerat friluftsliv inte är möjligt med tanke på hens arbetssituation då den innebär 

transport mellan lektion i skolan till lektion i idrottshallen som ligger en bit bort från skolan. 

Detta tar tid från att förbereda lektioner, vilket innebär att mer tid måste avsättas för att lärare 

E ska hinna förbereda lektioner som kräver mer. 

Har jag 20 min mellan en teorilektion och sen ska jag iväg, så är det förflyttning 5 

minuter innan idrottslektionen startar då gör man det smidigaste för en själv vilket tyvärr 

då gör att inte eleverna upplever och får det centrala innehållet, men för att få hållbar 

arbetssituation så släpper man vissa saker, tyvärr. (Lärare E) 

Olika lärare har olika förutsättningar att genomföra de olika områdena i det centrala 

innehållet. 

7.3 Betygsättning av områden som fått lite undervisningstid 

Att hantera de områden som får lite undervisningstid är svårt för lärarna. Speciellt med tanke 

på att de ska sätta betyg på varje elev i slutet av kursen. Det finns olika sätt som de 

intervjuade lärarna tar upp som de har upplevt eller använder sig av för att betygsätta områden 

som får lite undervisningstid.  

Det första är att det vägs in lite i betyget. Om eleven utmärker sig positivt eller negativt 

påverkar det betygsättningen på eleven. På frågan hur man tänker kring betygsättning när man 

undervisat lite inom området så svarar lärare E:  

Jag tror inte man väger in det lika mycket. Det är som att det inte blir en så tung del eller 

en avgörande del utan man tittar på det man faktiskt har övat på. Så tror jag många gör. 

(Lärare E) 

På samma fråga berättar lärare D om svårigheterna att bedöma friluftsdagar som är den 

undervisningen kring friluftsliv som de genomför. Eleverna får godkänt i området friluftsliv 
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om de deltar på de två friluftsdagarna under de två åren som kursen genomförs. Utöver de två 

friluftsdagarna sker ingen mer undervisning i friluftsliv mer än orientering som de också 

väger in i området friluftsliv. 

Det är ju svårt att bedöma på en vandring ”vem går säkert?”. Vi kan ju kolla det här med 

säkerhet, du handhar vissa grejer, men man är i större grupper och man kan inte kolla att 

alla gör rätt med T-spriten, men det handlar ju inte om att gå utan att snubbla, det är ju 

inte det det handlar om. Sen i tvåan är vi ute och paddlar och det är ju en jättetrevlig dag, 

vi har kanoter och sådant där uppe vid en sjö här. Men problemet är ju där att då skulle 

man ju kunna bedöma friluftsliv paddling, men det är ju inte schysst heller för det gör vi 

en gång. Då bedömer vi inte vad de kan i slutändan utan vad de kunde när de kom hit. Det 

är ju inte schysst heller. Så då fokuserar vi mycket på att det är en dag att testa på. Sen 

kan man ju se agerande och sådant i kanoten, men det brukar vara mycket annat den 

dagen. Så vi har kompletterat det med att man deltar i de här två dagarna för godkänt i 

friluftsliv och sen är det ju lite förarbete kring båda de här dagarna som vi ser också då. 

Sen tillkommer orienteringen utöver det. Att man deltar i orientering och att man kanske 

visar på högre kvaliteter där också. Vi försöker vara noga med att ska du bli bedömd på 

något så ska du få möjlighet att öva på någonting, vi kan ju inte bedöma det som de kan 

när de kommer hit och vi kan ju inte kräva att en elev ska skaffa en kanot över sommaren. 

(Lärare D) 

Ytterligare ett sätt att hantera betygsättningen i ett område som man undervisar lite i är att 

man helt enkelt bortser helt och hållet från det. Ingen undervisning eller bedömning sker i 

området. Lärare C tror att denna metod är vanlig.  

Jag tror att har man inte lagt den tiden när man kommer till kunskapskraven så tror jag 

man blundar för de raderna som står där, man hoppar över helt sonika. Så går man till 

nästa kunskapskrav. Det är ju det man genomfört som man kan sätta ett omdöme på. Det 

är det man kan bedöma. Man kan ju inte bedöma friluftsliv om man inte har gjort det i 

den bemärkelsen, fast nu finns det ju egentligen ingenting, som jag sa här innan också, 

det finns inget specifikt vad detta friluftsliv ska innehålla. Jag tror man tar det lite med en 

klackspark. (Lärare C) 

Lärare C menar även att så länge som det sker med samtliga klasser så finns det ändå en 

rättvisa i den metoden eftersom alla undervisningsgrupper på skolan hanteras lika. Sker ingen 

undervisning med den ena undervisningsgruppen så sker inte heller någon med den andra och 
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då har vi skapat rättvisa vad gäller betygsättning. Här följer kommunikationen mellan mig och 

lärare C i denna fråga. 

Jag: Det måste ju vara svårt att sätta ett rättvist betyg när man inte arbetar med området? 

Lärare C: Ja, det haltar ju, men nu blir det ju lika för alla om man nu inte trycker speciellt 

på friluftslivet.  

Jag: På skolan tänker du? För de som har den läraren? 

Lärare C: Ja, precis. Det är ju lika för alla. Jag blundar för det området, om man säger så, 

som jag inte riktigt har greppat heller vad det ska innehålla egentligen. Så jag tror att det 

blir lika för alla. Bedömningssituationen blir lika för alla. Jag bedömer ju inte en elev i 

friluftsliv och den andra bedömer jag inte alls. Hade vi gjort det, som jag gärna hade velat 

ha reda på hur det skulle fungera, så hade jag ju genomfört det. Så de verkligen hade fått 

den delen som står i kunskapskraven. Men där så blir det ungefär som att man stryker ett 

streck över det och inte bedömer det i och med att man inte har genomfört det.  

En annan av lärarna använder reflektionsuppgifter kring friluftsliv för att skapa underlag för 

betygsättning eftersom läraren är medveten om att det inte blir särskilt mycket praktiskt arbete 

med friluftsliv.  

Om nu friluftsliv blir lite lidande, som man kanske vet att det blir. Man kanske har 

orienteringen och man kanske har någon aktivitet utanför skolområdet så kanske man har 

någon reflektionsuppgift där man ser att eleven kan tänka ett steg längre så kan jag känna 

mig trygg i att sätta exempelvis ett C för att eleven kan reflektera, vad som kändes bra 

eller mindre bra och hur eleven kände sig och så vidare. Så någonstans så försöker man ju 

ha ett helhetstänk samtidigt som man vill få in de här delarna, men samtidigt ska jag vara 

ärlig med att det kan vara jättekrångligt, det är jättesvårt. (Lärare B) 

Eleven visar att den kan reflektera teoretiskt kring friluftsliv och blir betygsatt, till stor del, 

utifrån det. Detta är en helt annan syn på betygsättning än vad lärare D har, se citatet ovan, där 

lärare D menar att man inte ska kunna skriva sig till ett betyg utan betyg ska sättas utifrån vad 

eleven har presterat praktiskt. Lärare B menar istället att en skriftlig uppgift är bra att ta till 

för att skapa underlag för betygsättning. 

Vad gäller betygsättning så anses det praktiska vara det viktiga och det teoretiska anses 

mindre viktigt. Elever som är duktiga fysiskt och på olika rörelser är de som får ett högt 
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betyg, medan de som har en stor teoretisk kunskap inte ses som lika duktiga inom ämnet idrott 

och hälsa och får därmed ett lägre betyg. 

Vissa är bättre på racketspel och det måste ju premieras likaväl som någon är bättre att 

faktiskt röra sig till musiken som bakgrund. Några är bättre på att klara styrketräning med 

komplexa rörelser, stora rörelser med många muskelgrupper involverade, rörelsen går 

över flera leder och det krävs koordination. Det vill jag att de ska få betalt för, man är 

duktigare i ämnet, i det praktiska ämnet idrott och hälsa, istället för att kompensera de 

grejerna med att du skriver dig till det. Du är liksom halvskaplig på allting. Du är duktig 

på att skriva och då får du samma betyg, men det är ju min ”point of view”. Jag tycker ju 

att en som är duktig på att svetsa ska vara duktig på att svetsa, inte duktig på att skriva om 

hur man svetsar. Då ska det premieras i ett högre betyg. (Lärare D) 

Sammanfattningsvis används tre metoder för att sätta ett betyg i områden som man arbetat lite 

med. Antingen vägs det eleven gör in väldigt lite i betyget och enbart om hen sticker ut så 

påverkas betyget eller så blir eleven ”godkänd” i området om den enbart deltar i 

undervisningen i området utan några prestationskrav. Det tredje alternativet är att man bortser 

från att både arbeta med och bedöma området överhuvudtaget.  
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8. Analys 

Under denna rubrik kommer resultatet att analyseras utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter där Engström (2010) och Londos (2010) syn på Bourdieus begrepp habitus 

används för att analysera resultatet. 

8.1 Undervisning och habitus 

Lärare A har en bred idrottslig bakgrund och har varit aktiv inom många olika idrotter. Det 

finns inget tydligt tecken på att lärare A:s habitus påverkar undervisningens upplägg. Dock 

berättar lärare A att området träningsmetoder och deras effekter är det område som är enklast 

att jobba med eftersom den idrottsliga bakgrunden gör att lärare A har mycket med sig inom 

detta område. Lärare A berättar även att det område som är det viktigaste att undervisa om i 

ämnet är träningsmetoder och deras effekter. Är det lärare A:s habitus som gör att hens 

erfarenheter gör att samma område är både det viktigaste och det område som är det lättaste 

att arbeta med. Enligt Engström (2010, s.42-45) är det erfarenheter i livet som formar en 

individs habitus och det kan vara så att lärare A:s deltagande i föreningslivet under uppväxten 

gjort att vissa områden anses viktigare än andra. Lärare A:s erfarenheter gör att 

träningsmetoder och deras effekter värderas högre än de andra områdena av lärare A. Lärare 

C resonerar precis likadant att träningsmetoder och deras effekter är det som är det enklaste. 

Detta kan vara tack vare den idrottsbakgrund som läraren har. Området blir enkelt att 

undervisa om med tanke på erfarenheterna av det, det gör också att det anses extra viktigt att 

undervisa om. Det blir självklart för lärarna att dessa områden är viktiga då lärarnas habitus 

enligt Engström (2010, s.42-45) styr lärarna att göra det som de känner är mest passande i den 

situationen de befinner sig i. 

Lärare A menar att idrottsliga ledare inom idrotten har påverkat hens ledarstil som lärare lika 

mycket som lärare hen mött under sin utbildning till lärare. Lärare A:s habitus kan göra att 

föreningsidrotten påverkar undervisningen läraren bedriver i skolan. Dock menar Engström 

(2010, s.45) att ett habitus kan förändras genom olika livsstilsval i livet så som till exempel 

studier. Lärare A är dock fortfarande ledare inom föreningslivet och finns kvar i den miljön 

som delvis skapade hens ledarstil vilket kan göra det svårt att förändra den. Vårt habitus finns 

inom oss och gör att vi inte behöver tänka efter hur vi ska agera i olika situationer utan det är 

det sätt som för oss är naturligt, detta är en möjlig förklaring på att lärare A har med sig sitt 

ledarskap från föreningslivet in i skolan. 
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Lärare B säger sig ha svårt att bli av med den prestationsinriktade sidan som finns från hens 

idrottskarriär. Denna sida kommer ibland fram och gör att det finns en oförståelse för elever 

som inte gör sitt bästa varje lektion eller som inte tycker att idrott är det roligaste som finns. 

Londos (2010, s. 49-50) menar att en individ som utövar en idrott signalerar en viss smak och 

detta kan visa sig i agerandet och beteendet hos individen. Det kan vara detta som gör att 

lärare B känner sig oförstående till sina elevers uppfattning om rörelse och idrott. Lärare B 

säger sig behöva arbeta med dessa tankar för att inte bli irriterad när elever inte engagerar sig 

inom det som lärare B tycker är det roligaste i världen, nämligen prestationsidrott. Lärare B:s 

habitus gör att tankar som för hen är självklara gör att det finns en oförståelse för eleverna och 

kan göra att det blir en ”krock” där eleverna helt enkelt inte förstår lärarens upprymdhet när 

eleverna själva eventuellt har ett helt annat habitus och kanske tycker att prestation och idrott 

är helt ointressant. 

Lärarna i denna studie var inte eniga om hur mycket den idrottsliga bakgrunden påverkar 

undervisningen. Lärare B tror att bakgrunden påverkar vissa när läraren ska svara på frågan 

om lärares undervisning skiljer sig beroende på bakgrund. 

Det ska det ju inte göra, men jag kan tänka mig att lärare som är av den ”äldre skolan” 

som har hållit på med fotboll eller bandy, hockey eller handboll eller vad det nu kan 

tänkas vara i sina yngre dagar. De kanske drar sig mer mot aktiviteter där det inkluderas 

boll alltså inte att de struntar i allt annat, men det blir kanske automatiskt mer att man kör 

mer bollekar eller bollspel eller något med, koordination med boll eller vad det kan tänkas 

vara. Sen vet man eftersom idrottsplanen är så bred och det finns så många andra 

moment, men man kanske medvetet drar sig åt de moment som man känner sig trygg 

med. (Lärare B) 

Även lärare D tror att den idrottsliga bakgrund kan leda till en ensidig undervisning, där de 

idrotter som läraren har med sig från sin bakgrund får mer tid än vad som egentligen är 

rimligt. Londos (2010, s.49-50) menar att en individ som vuxit upp i en idrottsmiljö gör att 

den värdesätter idrottandet och speciellt den idrotten som den själv valt att vara aktiv inom, 

individens smak. Detta gör att läraren signalerar vad som är viktigt att kunna och vilken typ 

av aktivitet som är viktigt. Blir undervisningen för ensidig så sänder det signaler till eleverna 

vad läraren tycker är viktigt inom ämnet (Londos, 2010, s.49-50).  
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Lärare E har ingen bollsportsbakgrund utan har varit aktiv och även ledare inom dans, 

gymnastik och olika motionsformer. Denna lärare är även den enda som säger att hen arbetar 

väldigt lite med bollsporter.  

Jag försöker att inte ha så mycket just rena bollsporter, sen kan jag ha in lekar, men inte 

de här rena klassiska bollsporterna för att jag själv inte riktigt har det. Det är inte riktigt 

samma intresse som min idrottsliga bakgrund, men det är många som tycker det är jobbigt 

med fotboll, innebandy, basket. De är rädda. De har inte den kontrollen själv och då är det 

lätt att den som är stark i det att komma fram mer. Så det är lite balansgång och det skiljer 

sig också lite vilken grupp jag har. Är det många bollintresserade så kanske man har det 

lite oftare mot en där man ser att det inte finns något intresse. Så jag kan anpassa lite efter 

gruppen och vilken nivå de är. (Lärare E) 

Enligt Engströms (2010, s.42-45) syn på habitus så skulle lärare E:s habitus styra mot att 

undvika bollsporter på grund av att lärare E inte har ett intresse för bollsporter och känner att 

hen inte riktigt kan erbjuda eleverna något extra inom de områdena. Det kan även vara så att 

av erfarenhet så är vissa elever rädda för bollar och bollsporter vilket gör att lärare E inte vill 

att de ska känna sig obekväma under lektionerna i idrott och hälsa. Detta kan vara lärare E:s 

habitus som styr hen mot att inte bedriva en idrottsundervisning där elever är rädda eller 

obekväma och därmed väljs bollsporter bort för att det finns en erfarenhet som säger att det 

finns elever som inte mår bra av bollspelslektioner.  

Analysen visar att habitus kan påverka lärare i idrott och hälsas undervisning till viss del. De 

erfarenheter de har med sig visar sig i den undervisning som de bedriver även om de arbetar 

emot det och försöker ge moment som de inte anser lika viktiga eller ointressanta mer tid. Två 

av lärarna säger även att de områden som är viktigast i det central innehållet är de områden 

som är enklast att undervisa om tack vare sina erfarenheter från idrotten. Detta kan bero på att 

deras habitus styrt in dem på att dessa områden är viktiga. 
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9. Diskussion 

Denna studies frågeställningar har besvarats genom kvalitativa intervjuer. Resultaten av dessa 

intervjuer pekar mot att områden kan få lite eller ingen undervisningstid av lärare i idrott och 

hälsa och att det finns flera tillvägagångssätt för att hantera områden som ”checkas av”. 

Nedan diskuteras de resultat som presenterats i resultatkapitlet. Efter det diskuteras studiens 

starka och svaga sidor i metoddiskussionen. 

9.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare inom kursen idrott och hälsa 1 på 

gymnasiet ser på de olika områdena i det centrala innehållet i kursplanen och varför vissa 

områden får mer eller mindre undervisningstid. Att vissa områden får mer eller mindre tid är 

inte konstigt då det enligt Skolverket (2018) är upp till varje lärare att bestämma hur mycket 

undervisningstid varje område ska få. Denna studie visar att vissa områden får lite eller ingen 

undervisningstid alls vilket innebär att vissa lärare inte följer de riktlinjer som Skolverket har 

satt upp för ämnet.  

Skolinspektionens (2018, s.45) undersökning visar att fysisk aktivitet tar det största utrymmet 

bland undervisningstimmarna i idrott och hälsa och att övriga områden får följa med in i den 

praktiska undervisningen. Detta syns även i denna studie där flera av lärarna uppger att det är 

rörelse och fysisk aktivitet som är det allra viktigaste i ämnet och prioriteras. Vikten av att 

eleverna ska vara i rörelse under stora delar av lektionerna är något som återkom som något 

viktigt hos alla lärare i denna studie. Detta är något som Larsson och Nyberg (2016) även 

uppmärksammar då lärare lägger upp lektioner för att minska köer och öka den fysiska 

aktiviteten istället för att prioritera att hjälpa eleverna att utveckla sitt rörelsemönster.  

Det Skolinspektionen (2018, s.25-26) kommer fram till i sin undersökning är att lärare i idrott 

och hälsa inte har mycket lektionstid till sitt förfogande och att ägna sig åt omfattande 

friluftsliv är svårt när en aktivitet snabbt kan startas i och med att boll och mål finns i hallen. 

Resultatet av denna studie visar att flera lärare anser att de har för lite tid för att kunna skapa 

några omfattande aktiviteter inom området friluftsliv. När målet för många lärare är att få 

eleverna fysiskt aktiva så är det enklare att använda sig av boll och mål än att bedriva 

undervisning i skogen. Detta kan kopplas till det lärare C berättar om angående att vissa 

moment är mer ”lättsmälta” än andra och att friluftslivet ställer höga krav på både lärare och 

elever.  
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Larsson och Nyberg (2016) menar att lärare i idrott och hälsa inte tycker att tävlingsmoment 

ska finnas i undervisningen, men att det trots det får en ganska stor del av utrymmet i 

undervisningen. Att tävlingsmoment är viktigt tog ingen av de intervjuade lärarna upp i denna 

studie, men både lärare B, C och D funderade över tävlingsidrottens plats i undervisningen 

hos andra lärare. En anledning till att tävlingsmoment får plats i undervisningen kan vara att 

tävlingsmomentet lockar de vars habitus gör att de uppskattar ett tävlingsmoment i idrott och 

hälsa. Utifrån Engströms (2010) tankar om Bourdieus habitus så skulle detta vara en möjlig 

förklaring till varför tävlingsmoment är en del av undervisningen. Är en lärare uppväxt med 

tävlingsidrott styr dennes habitus att den typen av undervisning är en del av innehållet i 

ämnet. Detta skulle eventuellt påverka betygsättning genom att de elever som uppskattar 

tävlingsmomentet gynnas. 

Svennberg (2016) tar upp att de övningar och rörelser som elever genomför under lektionstid 

är det som läraren bedömer. Detta använder flera av lärarna i denna studie som ett argument 

för att ”checka av” områden. Flera av lärarna i studien hävdar att eleverna inte kan bedömas 

på saker som de inte har gjort och därmed bortser de från eller väger in det området endast i 

liten utsträckning när de i slutet av kursen ska sätta ett betyg.  

Både Larsson och Nyberg (2016) och Barker, Bergentoft och Nyberg (2017) tar upp 

problematiken med den korta tiden som lärare i idrott och hälsa har till förfogande till att 

utveckla eleverna. Att klasser med många elever och korta lektioner gör att lärare har svårt att 

hjälpa eleverna tillräckligt. Tidsaspekten är något som flera lärare nämner i denna 

intervjustudie och problematiken med att man hinner inte göra ”avancerat friluftsliv” på de 

korta lektioner som ämnet består av idag. Lärare B berättar att hen har med sig massor med 

kunskaper inom friluftsliv från universitetsutbildningen, men att det inte är möjligt att utnyttja 

den på grund av att mer tid krävs. Lärare E som är lärare i två ämnen och menar att det är 

väldigt kort om tid mellan lektionerna och det är mycket som ska fixas innan lektionen börjar 

som transport, ombyte, med mera. Detta gör det svårt att genomföra en omfattande 

undervisning i friluftsliv. Som förstås av lärare B:s och lärare E:s utsagor måste det finnas tid 

till sådant om man ska ut i naturen, speciellt om man inte har skogen nära. Eftersom friluftsliv 

är det område som främst ses som det som ”checkas av” så kanske ett förtydligande från 

Skolverket om vad friluftsliv innebär vore på sin plats. Många av lärarna tänker väldigt stort 

kring friluftsliv där långa transporter och kanoter är inblandade, men vilken typ av friluftsliv 

går att bedriva på en kort tid och utan att ta sig alltför långt från skolans idrottshall och 

omklädningsrum? Känns det för läraren omöjligt att bedriva en givande undervisning och 
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uppfattar läraren att det är svårt att genomföra till exempel friluftsliv så blir det enligt denna 

studie ett område som ”checkas av” eller som inte undervisas alls, och därmed får eleverna 

inte några kunskaper eller erfarenheter i denna del av ämnet. 

Skolverket (2018) skriver ”de olika delarna av det centrala innehållet kan få olika mycket 

utrymme i undervisningen och kombineras på olika sätt utifrån olika delar av ämnets syfte”. 

Att väga in områden olika vid betygsättning är helt naturligt, men att inte arbeta med ett 

område alls är inte i linje med det Skolverket (2018) menar. Kursplanen är ämnad att följa, 

alla elever har rätt till sin undervisning och att få ett rättvist betyg vid kursslut. Att sätta betyg 

som lärare är svårt, men att sätta ett betyg inom områden man inte arbetat med är kanske 

enklare, åtminstone om man bortser från det. Detta är problematiskt och något som behöver 

ändras på för att ämnet idrott och hälsa ska få en högre status och bli ett ämne där kunskap är 

viktigt.  

9.2 Metoddiskussion 

Att få deltagare till studien var komplicerat då många tackade nej på grund av tidsbrist. De 

intervjuer som genomfördes gav dock både djupa och givande svar vilket gjorde att fem 

intervjuer kändes tillräckligt. Detta gör även att omfattningen på det transkriberade materialet 

inte blev ”tusen sidor” som Kvale och Brinkmann (2014, s. 231) kallar det. Blir det för 

mycket transkriberat material så blir analysprocessen väldigt svår och det är lätt att relevanta 

bitar faller bort i mängden vilket gör att ett mindre material blir mer lättarbetat och det är 

enklare att få fram det relevanta ur de intervjuer som genomförts. Det transkriberade 

materialet blev 50 sidor vilket ändå krävde ett omfattande analysarbete. 

Förstudien fungerade lite som en pilotstudie då svaren gav mig en inblick i det område som 

denna studie slutligen handlar om. Förstudien gav teman som var en del i skapandet av 

intervjuguiden och syftet till denna studie. Förstudien gav även en erfarenhet av intervju som 

metod vilket gjorde att kvalitén på intervjuerna förbättrades till de fem djupare intervjuerna 

som gjordes i denna studie. 

Urvalsmetoden som användes till denna studie var tillgänglighetsurval vilket inte är den bästa 

för att skapa en representativ undersökningsgrupp (Hassmén & Hassmén, 2008, s.109). 

Intervjuer hade kunnat genomföras med hjälp av dator eller telefon, för att få tag i fler 

deltagare till studien ur ett vidare geografiskt område. Nackdelar med att inte sitta i samma 

rum och genomföra intervjun är att man inte ser respondentens kroppsspråk vilket gör att 
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tolkningen av det respondenten säger kan skilja sig om man enbart gör intervjun över telefon. 

När man befinner sig i samma rum är det även enklare att få mer detaljerade beskrivningar av 

områden som man diskuterar (Kvale & Brinkmann, 2014, s.190). Att genomföra intervjuerna 

ansikte mot ansikte var en viktig del i att få en skönare atmosfär vid intervjutillfället och 

därigenom höja kvalitén på intervjuerna.  

Vid intervjutillfället så avslutades intervjun när intervjuguiden hade gåtts igenom och 

respondenten kände att den hade fått säga allt den ville om de områden vi hade pratat om. 

Efter varje intervju så fortsatte diskussionen kring de ämnen som intervjun hade handlat om. 

Till exempel så tog flera respondenter upp att de kände ett dåligt samvete kring sin 

undervisning och vissa fördjupade sina svar och funderingar inom andra ämnen. Detta var 

inget som spelades in då intervjun ansågs vara avslutad. Detta innebär att deltagarna hade mer 

att säga som inte kom med i studien. Intervjuerna blev därmed inte tillräckligt djupa för att få 

fram allt som respondenterna hade att berätta om området. 

Vid transkriberingsarbetet så transkriberades inte allt inspelat material. För arbetet irrelevanta 

anekdoter eller hostningar transkriberades ej vilket skulle kunna vara en nackdel. Dock är det 

upp till forskaren vilken exakthet som transkriberingen ska ha då det är omöjligt att få med 

allt i en transkribering. Det är även viktigt att det som transkriberas är av högsta vikt för 

studien (Hassmén & Hassmén, 2008, s.112). Eftersom intervjuerna transkriberades direkt 

efter de var gjorda kunde det som var mest irrelevant sållas bort i ett tidigt skede eftersom 

intervjun fanns färskt i minnet. En styrka med denna studie är att den som gjorde intervjun 

även transkriberade materialet vilket minskar risken för missuppfattningar (Hassmén & 

Hassmén, 2008, s.113). 

Deltagarna i studien fick vid det fysiska mötet inför intervjun information, se bilaga 2, om de 

fyra etiska huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Detta gjorde att deltagarna hela tiden visste sina rättigheter i deltagandet i 

studien.  

Samtliga lärare i studien var legitimerade lärare i idrott och hälsa och hade mellan 5 och 25 

års erfarenhet av ämnet. Därför är svaren både pålitliga och trovärdiga och dessutom gavs 

svaren en extra tyngd då samtliga var erfarna och behöriga att undervisa i ämnet. 
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9.3 Framtida forskning 

Från början var tanken att denna studie skulle undersöka skillnaden mellan undervisning av 

”bollsportslärare”, det vill säga lärare med en egen bakgrund inom bollsporter, och lärare som 

har en annan bakgrund, alltså ej bollsport. Det hade varit intressant att gå djupare inom detta 

område och se om bakgrunden påverkar val av undervisningsmetoder och 

undervisningsinnehåll. Denna studie pekar mot att en lärares bakgrund till viss del kan 

påverka vad som anses viktigt inom ämnet. En framtida forskningsfråga skulle därför kunna 

vara hur lärares bakgrund påverkar områdenas utrymme i undervisningen. En hypotes till 

denna forskningsfråga är att ”bollsportslärare” utnyttjar en stor del av undervisningstiden till 

bollsporter och att elever som är duktiga i bollsporter gynnas i betygsättningen. 
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10.  Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare inom kursen idrott och hälsa 1 på 

gymnasiet ser på de olika områdena i det centrala innehållet i kursplanen och varför vissa 

områden får mer eller mindre undervisningstid. Det visade sig att olika områden fick varierat 

utrymme i undervisningen hos de intervjuade lärarna. Det som framhålls som viktigt i ämnet 

av lärarna i denna studie är de områden som handlar om att träningsmetoder och deras 

effekter eftersom dessa går att koppla till fysisk aktivitet. Rörelse ligger i fokus hos lärarna 

och en anledning till det är att eleverna bara har idrott en gång i veckan. Att ”checka av” ett 

område är inte ovanligt och detta beror på att området anses svårarbetat eller att läraren inte 

anser sig ha tillräckligt med tid för att kunna genomföra området på ett bra sätt. Detta 

resulterar i att betygsättningen av elever påverkas. Antingen vägs det eleven gjort inte in 

betyget, eleven blir ”godkänd” bara den har deltagit i undervisningen eller så bortser läraren 

helt från området. Att en lärare agerar på detta sätt kan påverkas av lärarens habitus genom att 

vissa områden anses vara viktigare än andra och vissa egenskaper hos eleverna anses väga in 

tyngre i betyget.  

Resultaten i denna studie tyder på att alla områden inte får det utrymme som de bör få enligt 

Skolverket (2018). Detta medför att eleverna inte får den utbildning som de har rätt till. Denna 

studie visar på problematiken med att hinna med alla delar när tiden är begränsad och 

områden ses som svårarbetade. Detta leder till att lärare ”checkar av” arbetsområden. För att 

undvika detta så skulle en lösning kunna vara att utöka tiden som är avsatt för ämnet idrott 

och hälsa. Detta skulle ge lärarna mer utrymme att få in alla moment på. Ett annat alternativ 

kan vara att förtydliga delar i styrdokumenten som anses vara svårtolkade såsom området 

friluftsliv. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 
• Lärarens personliga bakgrund. 

 

• Årsplanering Idrott och hälsa 1. 

 

• Relationen mellan lärarens egen bakgrund och hur och om vad de väljer att undervisa. 

 

• Områden som ”checkas av”. 

 

• Påtryckningar från andra som t.ex. lärare, rektorer, skolverket, föräldrar. 

 

• Ämnets innehåll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Information om intervjustudie angående lärares arbete 

Olika delar av det centrala innehållet ges av lärare i Idrott och hälsa olika mycket 

undervisningstid. Jag vill därför göra denna studie för att ta reda på vilka delar som får mer 

eller mindre tid, vad detta kan bero på och hur lärare arbetar med de olika delarna i det 

centrala innehållet.  

För att undersöka detta har jag valt att använda mig av kvalitativ metod vilket innebär att jag 

kommer genomföra intervjuer och undrar härmed om du är villig att delta i denna studie? 

Intervjuerna kommer att genomföras på en lämplig plats som du väljer, förslagsvis din 

arbetesplats. Jag önskar att du kan ta med dig din årsplanering vid intervjutillfället eftersom 

delar av intervjun kommer att handla om den. Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter. 

Det är helt frivilligt att delta och du kan när du vill avsluta ditt deltagande i studien. Inga 

uppgifter eller uttalanden kommer gå att spåra till dig, din skola eller ort. Det som sägs under 

intervjun kommer endast att användas till detta arbete. Inspelningarna från intervjuerna 

kommer enbart jag att lyssna på i efterhand så ingen obehörig kommer att kunna ta del av 

dem. Ljudfilerna kommer att raderas när uppsatsen är examinerad. 

Jag heter Viktor Helander och jag studerar kompletterande pedagogisk utbildning till lärare i 

Idrott och hälsa på Linnéuniversitet. Detta är mitt examensarbete under min utbildning.  

Har du några frågor hör gärna av dig. 

Eksjö 2018-11-08 

Studerande    Handledare 

Viktor Helander   Katarina Schenker 

vh222fm@student.lnu.se   katarina.schenker@lnu.se 
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