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Abstrakt 

Studiens syfte är att uppmärksamma 2011 års skolreform och det arbetet som lärarna i 

idrott och hälsa genomförde. Undersökningen vill se till elevernas idrottsliga habitus 

på skolan samt idrottslärarnas idrottsliga habitus för att undersöka om det påverkade 

arbetet med reformen. Den direkt anslutande tidigare forskningen är begränsad inom 

ämnet men det som finns att tillgå är kopplat till idrottslärares habitus. Genom 

kvalitativ intervjumetod med lärare verksamma under 2011 års reform studeras 

implementeringsarbetet av de nya styrdokumenten. Studiens empiri bygger på sex 

intervjuer med sex olika lärare. Samtliga lärare är verksamma i Småland. Genom 

Hargreaves skolkulturer och Bourdieus habitusbegrepp analyseras materialet. 

Resultatet visar att implementeringsarbetet skett genom det påtvingade kollegiet, 

samarbetskulturen och individualistiska kulturen. Lärarnas idrottsliga habitus 

påverkade undervisningen men med nya reformens prestationsinriktade styrdokument 

tog förändringen tid då lärarnas habitus grundar sig i tävlings- och resultatinriktade 

idrotter. Det visade sig också att elevernas habitus inte påverkade arbetet med 

reformen och skolans traditioner förblev desamma. Lärares habitus har en fortsatt 

stark påverkan på undervisningen men med utgångspunkt i styrdokumenten. 

Nyckelord: Bourdieu, Hargreaves, implementering, reform, idrott och hälsa.  
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Arbetsfördelning 

Arbetet har delats upp på det sätt att inledningen fram till tidigare forskning har 

skrivits tillsammans. Under tidigare forskning har Christoffer fokuserat på 

reformarbetet, Tobias på habitus och tillsammans har delen om 

idrottslärarutbildningen komponerats. Inom det teoretiska ramverket har Tobias lagt 

mest fokus på Bourdieus habitusbegrepp och Christoffer på Hargreaves skolkulturer. 

Metoddelen är svår att särskilja då arbetet till största del har skett tillsammans och 

under lång tid. När det kommer till analys och slutsats så har de delarna analyserats 

och skrivits ihop. Vi har under hela arbetets gång suttit tillsammans och fört en dialog 

och diskussion om studiens alla delar. Vi har hela tiden läst och korrigerat varandras 

texter för att få en slutprodukt som vi båda är nöjda med. Vissa delar har delats upp 

men texterna genomsyrar både Christoffer och Tobias tankar och arbetssätt.  

Tack 

Stort tack till alla lärare som tagit sig tiden att delta i studien. Bo Carlsson ska även ha 

en eloge för sitt gedigna handledarskap. Vi vill också rikta ett stort tack till Haris 

Pojskic och kurskamrater för givande opponeringar.  
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1 Inledning och bakgrund 

Den svenska skolan hade under en längre tid legat under förändringstryck från 

politikerna. Skolverket (2015, s. 19) beskrev anledningen till 2011 års reform som 

påtryckande ekonomisk konkurrens och de svaga kunskaper som svenska elever 

visade upp. Elever som så småningom ska bygga det svenska välståndet visade upp 

sämre kunskaper än i många andra länder och gav ett sämre resultat än för 15 år 

sedan. Fokus låg inte bara på nationens behov utan också den enskilda individen. Det 

var en ökad andel som inte fick godkända betyg i grundskolan och kunde då inte söka 

in till gymnasieprogram. Andelen elever som hoppade av gymnasiet hade också ökat. 

Dessa faktorer var inte bara ett problem för Sveriges konkurrenskraft utan också för 

individerna, de svenska medborgarna. Svenska skolan har som mål att ge varje elev 

oberoende av kön, bakgrund eller hemvist en bra och rättvis skolgång som i längden 

ska ge möjligheter för arbete och då förmågan att kunna försörja sig. Upplevelserna 

var att skolan inte kunde ge alla elever det vilket också blev ett argument för den 

kommande reformen (Skolverket 2015, s. 19).  

Skolverket (2015, s. 28) ger en tydlig beskrivning av vad det nya reformpaketet kom 

att innehålla. Den första punkten i det nya reformpaketet var en ny skollag och 

skolförordning. Den tidigare skollagen var från 1985 och behövde moderniseras och 

uppdateras för att passa in i samtidens samhälle. Något som starkt betonas i den nya 

skollagen var rättssäkerhet, kvalitet och likvärdighet (Skolverket 2015, s. 29). En ny 

del i reformpaketet var också behörighetsreglerna för gymnasieskolan. Tidigare 

behövde elever ha godkända betyg i grundämnena för att kunna söka in till ett 

gymnasieprogram men nu finns det skillnader mellan olika program samt att eleverna 

nu behöver godkända betyg i större utsträckning än i grundämnen (Skolverket 2015, s. 

31). Ett skärpt behörighetskrav och lärarlegitimation fanns med i den nya reformen. 

Målet var att eleverna skulle få en så bra undervisning som möjligt och undervisas av 

lärare som har rätt utbildning och behörighet, det skulle också höja läraryrkets status. 

Från och med den första juli 2015 var det bara legitimerade lärare som fick ge betyg 

och ansvara för undervisningen (Skolverket 2015, s. 31). Reformen satsade också på 

fortbildning för lärare och rektorer där det var många som behövde komplettera sin 

utbildning för att klara de nya behörighetsreglerna. Fortbildning är i sig inget nytt för 

2011 års skolreform men kursernas inriktning sågs som något nytt och kopplas därför 
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ihop med reformen (Skolverket 2015, s. 32). Den del som förmodligen krävde mest 

arbete av lärarna var de nya kurs- och ämnesplaner samt det nya betygssystemet. Det 

krävde mycket arbete av lärarna att implementera det i skolan och det är det uppsatsen 

syftar till att undersöka. Undersökningen vill se hur lärarna i idrott och hälsa tog sig 

an reformen och hur det kom att påverka deras undervisning i ämnet.  

Efter en inblick i varför en reform var nödvändig så behövs också en bild av hur 

ämnet idrott och hälsa förändrades. Vad skiljer Lpo94 och Lgr11 egentligen när det 

kommer till idrottsämnet? Det finns delar från Lpo94 som är bevarade i Lgr11 men 

det finns också delar som är helt nya. I det centrala innehållet i Lgr11 är vissa punkter 

bevarade och de finns under hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse, till 

exempel: 

 Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 

 Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för 

positionering. 

 Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 

(Skolverket 1994, Skolverket 2011a).  

I Skolverkets syfte finns också några punkter bevarade så som: 

 röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,  

 genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och 

miljöer […] (Skolverket 1994, Skolverket 2011a). 

När samhället och skolan är i förändring och Skolverket är i behov av att ta fram nya 

styrdokument behöver inte allt revideras utan det är de delar som inte längre är 

aktuella som byts ut. Trots att kursplanerna i mångt och mycket påminner om 

varandra så fanns det delar som plockades bort till den nya kursplanen 2011. Två 

delar som plockades bort var att eleverna skulle utveckla förmågan att leda och 

organisera aktiviteter i ämnet samt att eleverna skulle få en inblick i idrottens och 

friluftslivets historia.  

 utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och 

tillsammans med andra, […] 

 får inblickar i idrottens och friluftslivets historia […] (Skolverket 1994). 

Det är två av flera exempel som plockats bort i den nya kursplanen.  
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Vad är då nytt i Lgr11? En del som Skolverket har lagt tyngd vid är att kroppen, 

tankar, intellekt och känslor är sammankopplade med varandra och ger en helhetssyn 

av människans hälsa. Hälsa är central i större utsträckning i form av rörelse, kost och 

sociala aspekter, det vill säga den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Det syns bland 

annat i att den nya kursplanen har som mål att eleverna ska sätta upp mål för deras 

fysiska aktivitet och med ord och begrepp kunna prata om effekter och upplevelser i 

olika fysiska aktiviteter. Eleverna ska också få möjlighet att utveckla kunskap i att 

planera, genomföra och värdera deras aktiviteter. Komplexa rörelser i lekar, spel och 

idrotter både inomhus och utomhus är också något som är nya delar i Lgr11.  

 Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter 

[…] 

 Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt 

danser och rörelser till musik. 

 Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av 

konditionen. 

 Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska 

aktiviteter och träningsformer. (Skolverket 2011a). 

Studien vill uppmärksamma idrottslärarnas arbete med 2011 års skolreform och hur 

lärarna själva såg på hur undervisningen påverkades. Den tidigare forskningen från 

Skovgaard (2015) visar på vad som behövs och vad som kan gå fel vid införande av 

en ny reform och vilken typ av stöd som behövs vid en implementering. Londos 

(2010) visar på att idrottslärares habitus är kopplat till deras undervisning. Detta kan 

visa vara problematiskt då den svenska skolan är stark förankrad i styrdokumenten. 

Larsson (2010) beskriver hur normer och värderingar reproduceras i 

idrottslärarutbildningen. Det resulterar i att det blir svårt att förändra lärares habitus. 

Precis som Sirna, Tinning och Rossi (2009) skriver så behöver lärare utmana deras 

habitus för att få till en förändring. Undersökningen ser till elevernas idrottsliga 

habitus och lärarnas egna idrottsliga habitus för att undersöka hur det kan komma att 

påverka idrottslärarna i deras planering och undervisning efter reformen. Genom att 

intervjua verksamma lärare inom ämnet idrott och hälsa vill studien lyfta deras 

erfarenheter av 2011 års skolreform och vilka konsekvenser den medförde. Genom att 

applicera Bourdieus habitusbegrepp och Hargreaves skolkulturer vill studien på djupet 

undersöka hur implementeringen av nya kurs- och ämnesplaner gick till, hur lärarnas 
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egen idrottshabitus påverkade undervisningen samt om elevernas idrottsliga habitus 

och skolors traditioner hade någon påverkan vid reformarbetet.  
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2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att uppmärksamma det arbetet idrottslärarna genomförde med 

2011 års skolreform och dess egna uppfattningar om undervisningens påverkan. 

Studien vill klargöra hur idrottsliga traditioner på skolor samt elevers idrottsliga 

habitus eventuellt påverkade idrottslärarnas arbete med reformen och om lärarnas 

egna idrottsliga habitus hade någon inverkan på arbetet med reformen.  

Undersökningen vill belysa lärarnas arbete med reformer och på vilka olika sätt de 

angriper förändringar inom skolan. Det är av intresse att studera med tanke på att 

Skolverket planerar en ny reform 2020. 

För att uppnå studiens syfte ställs nedanstående frågeställningar.  

 Hur delade skolan och lärarna upp arbetet med de nya kurs- och 

ämnesplanerna med utgångspunkt i Hargreaves skolkulturer? Vilka 

förutsättningar fick idrottslärarna för att implementera förändringarna?  

 Hur påverkades undervisningen av reformen med utgångspunkt i 

idrottslärarnas idrottsliga habitus? 

 Hur påverkades undervisningen av reformen med utgångspunkt i de idrottsliga 

traditioner samt elevers idrottsliga habitus som fanns på skolorna? 
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3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har delats in i tre olika kategorier. Kategorierna är utvalda 

för att förstå och skapa sig en tydligare bild av forskningsläget på området. 

Undersökningen utgår från tre kategorier som är reformarbete, idrottslärarutbildning 

och habitus. Dessa kategorier har valts eftersom de täcker in de teorier som används 

för att besvara syfte och frågeställningar.  

3.1 Reformarbete 

Thomas Skovgaard (2015) skriver i sin artikel Physically active schools 2020: New 

pathways and possibilities om ett pågående reformarbete inom den danska skolan. Det 

är den största skolreformen landet gjort på över 40 år. Skovgaard belyser i artikeln hur 

idrottsämnet kan komma att förändras i den danska skolan. Politiker och samhället är 

enade i att elever ska få möjlighet till mer fysisk aktivitet under sin skolgång men 

frågan är hur denna konklusion påverkar ämnet. Skovgaard vill se hur idrottsämnet 

och fysisk aktivitet överlag kommer att hanteras i den offentliga skolan i framtiden 

(Skovgaard 2015, s. 1). Det beslutas att elever ska få 45 minuter av fysisk aktivitet 

varje skoldag och det Thomas vill fokusera på är hur stor del av det som kommer att 

falla in under idrottsämnet. Kommer det vara utbildade lärare som tar hand om all 

aktivitet eller blir huvudmålet att eleverna rör på sig under 45 minuter utan något 

speciellt syfte? Han presenterar i artikeln att han inte kommer med några svar men att 

han presenterar två olika scenarion som kan utspela sig, ett idealistisk och ett olyckligt 

(Skovgaard 2015, s. 3). 

Det idealistiska scenariot är att alla danska skolor erbjuder barn och ungdomar en 

aktiv skoldag, vilket i det här fallet innehåller minst 45 minuter fysisk aktivitet. Det 

positiva resultatet har sin utgångspunkt i ett välkoordinerat samarbete mellan skolans 

olika parter och att samtliga ger sitt stöd till ambitionen om fysik aktivitet och idrott 

som skolämne. Fysisk aktivitet blir en del av skolans vardagliga praxis och har hittat 

sin plats som ett aktivt element i undervisningen (Skovgaard 2015, s. 3-4). 

Det olyckliga scenariot utspelar sig i att danska skolor agerat olika efter 

skolreformens krav att implementera mer fysisk aktivitet i skolan. Skolorna pekar på 

att de uppfyller det nationella målet med den dagliga fysiska aktiviteten men att 

kommunerna inte formulerat specificerade mål och visioner för den fysiska 
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aktiviteten. Skolorna har svårt att hitta villiga partners till uppdraget och har svårt att 

hitta stödet inom de enskilda skolorna (Skovgaard 2015, s. 4). Skovgaard trycker på 

olika punkter för att uppnå det idealistiska målet. För det första menar han att de som 

tar beslut på skolorna runt om i landet måste bli påminda om den fysiska aktivitetens 

positiva inverkan på unga. Han menar också att större idrottsorganisationer måste bli 

delaktiga i projektet för att det ska lyckas. Skolorna behöver stödet utifrån för att 

kunna uppnå målet. Lärarna måste också få fortbildning för att kunna utföra arbetet så 

bra som möjligt (Skovgaard 2015, s. 5). Han menar också att skolorna måste komma 

ihåg att kopplingen mellan sport, träning, välbefinnande, hälsa och inlärning inte 

enbart bygger på att hålla unga i god fysisk form. De måste se det ur ett bredare 

perspektiv, det ska vara ett hälsofrämjande arbete där den fysiska aktiviteten ingår 

(Skovgaard 2015, s. 6).  

När det kommer till tidigare svensk forskning är det studentuppsatser som är skrivna 

där reformen, som kom 2011, är central. 

3.2 Idrottslärarutbildningen 

Lena Larsson (2010) uppmärksammar den egna skolgången och individens idrottsliga 

bakgrund för att se vilken betydelse den har för hur studenter angriper 

lärarutbildningen och hur de blir som lärare i idrott och hälsa. Syftet med hennes 

undersökning var att se hur kommande idrottslärares bakgrund påverkar personens 

föreställningar om utbildningen och yrket (Larsson 2010, s. 44). Hon kommer fram 

till att studenterna tror att utbildningen till största del kommer att handla om kroppen 

och hur den rör sig. Det handlar om att göra saker med sin kropp och det är något som 

studenterna känner sig bekväma med då majoriteten kommer från en aktiv 

idrottsbakgrund. När de pratar om hälsa är det också kroppen som ligger i fokus. 

Larsson menar att studenterna ser det som självklart att en god hälsa uppnås genom att 

utföra fysiska aktiviteter, kroppsligt arbete. Studenterna föreställer sig att de ska 

planera undervisningen som uppmanar till fysisk aktivitet, undervisning som eleverna 

tycker är rolig och social. De antar att de under idrottslärarutbildningen ska få tips på 

många aktiviteter och hur undervisningen läggs upp. Helst skulle de vilja ha en massa 

färdiga lektionsplaneringar som de kan använda sig av i framtiden. Efter utbildningen 

visar det sig att i stora drag har studenterna fått vad de förväntade sig av utbildningen. 

Skillnaden att den förväntade idrottsutbildningen nu blev en utbildning i idrott och 

hälsa. Ämnet handlar inte enbart att få eleverna till fysiskt aktivitet utan ämnet syftar 
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till att uppnå något större. De har under utbildningen fått många spännande tankar om 

betygsättning och hur de måste skilja på föreningsidrotten och skolämnet. När 

eleverna exempelvis spelar basket i skolan behöver inte upplägget vara liknande det 

som sker i föreningsidrotten (Larsson 2010, s. 46). Larsson skriver att resultatet pekar 

på att studenternas bakgrund och föreställningar spelar större roll för hur de blir som 

lärare än själva utbildningen. Hon menar att resultatet inte enbart kan tolkas på det 

sättet, utbildningen blir en arena för ett professionellt habitus eller yrkeshabitus. Det 

är något som utvecklas i en miljö där studenternas preferenser och lärarutbildningens 

strukturer samspelar (Larsson 2010, s. 46-47).  

Tre forskare vid namn Sirna, Tinning och Rossi (2009) har gjort en studie där de har 

undersökt hur universitetslärarnas habitus samt utbildningens traditioner påverkar 

lärarstudenter i idrott och hälsa. Sirna arbetar som forskare i Kanada medan Tinning 

och Rossi forskar i Australien. Studien har gjorts i Australien och utgår från intervjuer 

där forskarna har försökt kartlägga studenterna lärarpraxis. Studien publicerades 2009 

och åren innan den publicerades hade det varit en debatt i Australien om 

lärarutbildningen i de praktiska ämnena. Det ifrågasattes om utveckling och 

kvalitetsinlärning var något som studenterna faktiskt fick. Resultatet i studien visar på 

att vissa normer och beteenden praktiseras i idrott och hälsa lärares yrkesgrupp. Det 

fanns tecken på social reproduktion men studenter utmanade i några fall de normer 

och beteenden som förväntades vilket kan resultera i en förändring när det gäller 

lärares habitus. Studien avslutas med att klargöra att det behövs mer forskning i 

området för att säga mer om hur habitus påverkas på olika skolor. Sirna, Tinning och 

Rossi vill slå ett slag för att idrottslärare ska våga lita på sin egen förmåga och inte 

falla in i de normer som förväntas samtidigt som de klargör att det är en komplicerad 

och problematisk fråga då det kan ”störa” arbetsplatsen eftersom det redan finns ett 

sätt som folk anser är fungerande (Sirna, Tinning och Rossi 2009).   

3.3 Habitus 

Mikael Londos är en forskare vid Malmö Universitet som skrivit en studie om 

relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritiden. 

Ämnet lämpar sig för denna studie då Londos (2010) belyser hur lärares erfarenheter 

från idrott som bedrivs utanför undervisningen påverkar hur undervisningen styrs och 

planeras samt vilka förväntningar som ställs på eleverna. Den röda tråden till denna 

studie blir tydlig då det är just idrottslärarnas habitus från idrotts- och föreningslivet 
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som ska undersökas. Att undervisningen i idrott och hälsa påverkas av idrottslärarens 

bakgrund är något som är allmänt känt och Londos menar att Engström konstaterade 

det redan under 1960-talet. Det som styr idrottslärarens val är bland annat hens egna 

intressen och kompetens inom olika aktiviteter. Det finns en tendens att idrottslärare 

förespråkar och använder sig av aktiviteter som hen är bekväm med snarare än något 

som idrottsläraren inte har någon erfarenhet kring. Resultatet i Londos studie visar att 

flertalet idrottslärare har elitbakgrund i olika idrotter och hävdar att det har påverkat 

deras lärargärning men inte i lika stor utsträckning som när de var nyexaminerade. 

Det visar sig ändå att lärarnas habitus styr vilka spel och lekar som ska ingå i 

undervisningen i ämnet. Erfarenheten för idrotten som lärarna utövat tycks vara viktig 

då det ger legitimitet för läraren i form av ett kapitalvärde. Lärarna uttrycker också att 

det stärker självförtroendet och det ligger inbäddat i hens habitus. Nu när Londos 

fastställt att idrottslärarens idrottsliga bakgrund påverkar hens habitus är det dags att 

se om deras habitus har påverkat arbetet med de nya styrdokumenten (Londos 2010). 

En japansk forskare vid namn Takuya Sakamoto (2013), som varit aktiv vid Meisei 

University i Tokyo, har forskat på hur idrottslärares kroppsspråk och gester påverkar 

eleverna i undervisningen. Det har visat sig ha en påverkan på eleverna men inte 

varifrån lärarna anammar deras kroppsspråk. Sakamoto använder sig av en 

fenomenologisk kroppsteori men har många inslag av lärares vanor och ”habitus” i sin 

studie vilket gör den relevant. Hans studie visar, som många andra, att det finns ett 

omedvetet bildande i idrottslärares kroppskultur och det härstammar från hens 

habitus. Idrottslärarens val grundar sig i den ursprungliga kroppskulturen och görs av 

vana genom omedvetna processer och det är ett beteende som sällan reflekteras över 

därför blir det ingen förändring. Sakamoto menar att den enda möjligheten till en 

förändring kan ske genom reflektion och göra sig medveten om det vilket leder till en 

rekonstruktion av beteendet. En förändring kan behövas då det kan påverka eleverna 

negativt trots att det är oavsiktligt och negativa bilder av idrottsläraren kan skapas hos 

eleven. Det bör göras analyser av idrottslärarens habitus för att belysa detta och det är 

inte för att sätta dit någon utan för att synliggöra och ge möjligheten till reflektion 

(Sakamoto 2013).  

Larsson (2016) beskriver i sin forskning hur tävlingsidrotten i Sverige på grund av 

handel med Storbritannien. I slutet av 1800-talet började idrotten också ta sig in i 

skolor samt läroverk. Idrotten möttes i början av kritik från gymnastiken som vuxit sig 
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stark i Sverige då idrotten ansågs vara för ensidig. Kritiken vände senare mot 

gymnastiken istället och olika idrotter växte sig starka under urbaniseringen och det 

moderna industrisamhället. Den korta bakgrunden är en förklaring till 1990-talets 

skolpolitik som var i förändring. Staten decentraliserade skolan och kommuner samt 

privata aktörer tog över ansvaret. I och med det valde många skolor att starta olika 

idrottsprofiler där eleverna kunde bedriva träning i deras specialidrott under skoltid 

Många skolor som bedrev olika idrottsprofiler har kvar dem idag och många nya har 

tillkommit under kommersialiseringen (Larsson 2016, s. 56-61). På skolor som har 

idrottsprofiler finns traditioner rotade i anknytning till vissa idrotter. I vissa städer 

finns så kallade arenaskolor som har idrottsprofiler kopplade till den arenan skolan 

ligger i vilket kan påverka valet av aktiviteter. Ett annat exempel är skolan Prolympia 

som fokuserar på idrott och beskriver sig själva på följande sätt: ”Prolympia är 

grundskolan för dig som gillar idrott och hälsa.” och riktar sig till elever med intresse 

för olika idrotter (Prolympia u.å.). 

Andra saker som påverkar skolors idrottsliga traditioner är tillgången till lokaler. 

Skolor har olika förutsättningar när det gäller praktiska lösningar kring lokaler eller 

aktiviteter. Vissa saker, som till exempel simning, måste bokas in i förväg om skolan 

inte har stående bokningar. Andra skolor har kanske inte heller tillgång till en egen 

idrottshall utan bokar den via en privat aktör eller kommunen. Ligger skolan i en 

storstad utan stora möjligheter till natur eller ligger skolan ute på landet med goda 

möjligheter till naturen är också något som kan påverka traditioner. Förutsättningarna 

kan se olika ut vilket också påverkar vilka typer av aktiviteter som är vanliga på 

skolan (Londos 2010, s. 171). 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Thomas Skovgaard (2015) belyser i sin artikel den danska skolans reform och faktorer 

för ett lyckat reformarbete och fallgropar han menar ska undvikas. Han menar att ett 

lyckat resultat tar utgångspunkt i ett välorganiserat samarbete mellan skolans alla 

delar. Att alla inom organisationen ger sitt fulla stöd till idrott och hälsa som ämne 

och främjar en aktiv skolgång. Skovgaard ser risker i att skolorna agerar olika till 

reformen och att kommunerna inte staplar upp specificerade mål för utvecklingen.  

Den tidigare forskningen av Larsson (2010) och Sirna, Tinning och Rossi (2009) 

kring idrottslärarutbildningen visar på hur traditioner i utbildningen är svåra att bryta. 
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Föreställningarna är att utbildningen ska vara inriktad på fysisk aktivitet och inte 

speciellt teoretisk. Det visar sig att normer och beteenden reproduceras i utbildningen 

som lärare tar med sig ut i skolverksamheten. 

Londos (2010) och Sakamoto (2013) visar på att idrottslärares habitus styr val av 

undervisningen. Habitus grundar sig i lärarnas kompetenser lärarna utgår då från 

aktiviteter de känner sig bekväma med snarare än tvärtom. Resultatet visar på att 

habitus styr och det kommer också förslag på förändring i form av reflektion för att 

synliggöra detta hos idrottslärare. Studien tar avstamp i den tidigare forskning och 

kommer tillsammans med empirin utgöra grunden för de resultat som kommer 

presenteras. Resultaten kommer att diskuteras med hänvisning till den tidigare 

forskningen. 

Den tidigare forskningen visar vad som har gjorts inom ämnet och med avstamp i 

forskningen bygger denna studie vidare med hjälp av två teorier som är Hargreaves 

skolkulturer och Bourdieus habitusbegrepp. 
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4 Teori 

Studien använder sig av Bourdieus habitusbegrepp och Hargreaves skolkulturer för att 

få en djupare analys av implementeringsarbetet. Dessa två teorier kompletterar 

varandra väl utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Konceptet är nytt och 

har inte förekommit i den tidigare forskningen på ämnet. Habitusteorin valdes 

eftersom studien vill undersöka lärares vanor kopplat till en ny reform. Teorin om 

skolkulturer valdes eftersom den lämpar sig bäst för att se hur skolor och 

utbildningsväsendet arbetar vid en förändring som i detta fall var en reform. Med 

tanke på studiens frågeställningar behövs två teorier. Frågeställningarna utgår från 

olika delar av reformen men båda teorierna samverkar för att få en större förståelse för 

skolan och lärarnas ord. 

4.1 Bourdieus habitusbegrepp 

Habitus kopplas till frågeställningen om lärarens idrottsliga habitus samt elevers 

idrottsliga habitus. Begreppet syftar till att klarlägga hur lärarnas idrottsliga bakgrund 

förmedlas till eleverna i undervisningen. Elevers idrottsliga habitus på skolor syftar 

till att klargöra huruvida idrottsliga traditioner finns på skolor och om det i så fall 

påverkat arbetet med reformen. Bourdieu fick, under sin levnadstid, upp ögonen för 

hur makt- och statusförhållanden upprätthålls i samhället genom utbildningssystemet. 

Begreppet habitus kan användas genom att se vilka kunskaper och normer som 

reproduceras i utbildningen. Det kan tyckas konstigt att idrottslärare styrs av deras 

habitus. Idrottslärarna har styrdokument med riktlinjer att följa. Lärare är dock inte 

mer än människor och påverkas av ekonomiska och kontextuella faktorer som spelar 

in. Alla människor har olika ”smak” och det syns i deras praktiker och logiker. Skolor 

har också sina traditioner som kan ses i val av praktiker och logiker. Det mynnar ut i 

en känsla för vad som passar, är intressant och smakfullt när det gäller olika 

aktiviteter. Hur det utövas, i form av tävling, ansträngning eller bara ha roligt 

påverkar också. Det bär idrottslärare med sig och det är deras smak i form av habitus 

som undersöks med perspektivet (Engström 2013, s. 42-43). 

Att förena ett strukturalistisk och konstruktivistiskt perspektiv är en beskrivning av 

Bourdieus projekt. Bourdieus antagande att det finns objektiva strukturer som bygger 

på att alla människor uppfattar de strukturerna på olika sätt. Varje enskild person har 

konstruerat sin bild av den sociala världen som är präglad av bakgrund och erfarenhet 
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som blir personens habitus. När en person befinner sig i en viss position kommer 

personen handla, tänka, etcetera utifrån hens habitus. Strukturerna blir dubbelriktade 

då personens habitus står i relation till objektiva strukturer och tvärtom (Bourdieu 

2010, s. 165-168). 

Ett av Bourdieus verk är Distinction, där han beskriver hur grupper gör val som 

bygger på andra gruppers val. För att undersöka det så skapade Bourdieu så kallade 

sociala rum där sociala positioner studerades och där även positioner inom gruppen 

studerades. Relationen mellan positionerna i gruppen blir det primära och då är det 

smak och avsmak (habitus) hos personer som studeras. Personerna i gruppen kommer 

vara influerade av de objektiva strukturerna som råder och det kommer i sin tur 

påverka handlandet (Bourdieu 2010, s. 468-487). 

Pierre Bourdieu beskriver i sin bok, Praktiskt förnuft, om habitusbegreppet och hur 

det ses som principer för olika praktiker. Det kan exempelvis vara vad en människa 

äter och hur den äter. Bourdieu menar att en arbetares levnadssätt skiljer sig från en 

företagsledare. Det finns anledningar till varför det finns skillnader mellan oss 

människor och hur dem agerar. Det förklarar han genom att människor besitter olika 

habitus, det finns saker bakgrunden som påverkar hur människor blir och hur dem 

formar sina åsikter (Bourdieu 1999, s. 19). Donald Broady sammanfattar Bourdieus 

begrepp habitus på följande sätt: ”Med habitus avser Bourdieu system av dispositioner 

som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen.” 

(Broady 1998, s. 16-17). Habitus beskrivs genom de erfarenheter en person har gjort, 

det en person har utsatts för samt det en person har upplevt. Det är de tre faktorerna 

som formar en persons habitus. Skulle de uppfattningar och tillämpningar som format 

personen inte överensstämma med världen, kan en förändring ske. Habitus är inte 

förutbestämt eller oföränderligt men det är inte lätt att påverka eller förändra. Det är 

bortom det som är inlärt och kan ses som en socialisation med grund i kunskap, 

värderingar och färdigheter. Bourdieu hänvisar till ett citat från Émile Durkheim som 

handlar om hur personer bär på sina erfarenheter på ett omedvetet sätt vilket gör att 

ens habitus är svårt att ändra på. Habitus kan också vara kollektiva minnen vilket gör 

det svårare att förändra då gruppen påverkar huruvida ens habitus kan förändras 

(Bourdieu 1977, s. 78-79 & Broady 1998, s. 16-17). Om habitus kan ses som ett 

system av inpräglade vanor och dispositioner i kroppen och sinnet så kommer det 

också styra hur en individ kommer orienterar sig, tänker och handlar i nya situationer. 
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Individens habitus speglas också i vilket ekonomiskt och kulturellt kapital individen 

har (Engström 2013, s. 43 & 47-48). 

4.2 Hargreaves skolkulturer 

Hargreaves skriver i sin bok läraren i det postmoderna samhället (1998) om olika 

lärarkulturer som enligt honom ger olika konsekvenser för arbetet i skolan och dess 

förändring. De fyra kulturer som han belyser är individualism, samarbete, påtvingad 

kollegialitet och balkanisering (Hargreaves 1998, s. 177). Enligt de olika 

lärarkulturerna vill studien se hur lärare i idrott och hälsa arbetade med den nya 

reformen. Den första kulturen individualism bygger på ett individuellt arbete. 

Hargreaves trycker på att de flesta lärare fortfarande undervisar i ett eget klassrum, 

ofta själva, och att lärare då inte har bra koll på hur andra lärare undervisar. Lärarna 

ser det egna klassrummet som privat och beskyddande, dock stänger det ute positiva 

faktorer som stöd och beröm. Hargreaves tar upp olika faktorer som utgör den 

individualistiska lärarkulturen men kortfattat bygger den på ett individuellt arbete som 

sällan innehåller samarbete (Hargreaves 1998, s. 178). För att koppla detta till studien 

innebär den individualistiska lärarkulturen att lärarna i idrott och hälsa angrep den nya 

reformen självständigt och själva utförde arbetet med de nya kurs- och 

ämnesplanerna. 

Nästa lärarkultur som Hargreaves skriver om är samarbetskulturen. Det är den kultur 

som skolorna oftast framställer som den eftersträvande. Att det inom lärarkåren finns 

ett starkt samarbete som främjar lärarutveckling. Det kan både vara samarbete inom 

ämnet lärarna undervisar i eller ämnesöverskridande arbete. Samarbetskulturen 

förekommer genom eget initiativ och är inte administrativt bestämt. Hargreaves 

skriver att samarbete vid läroplansreformer är uppenbart eftersom det ses som en 

nödvändighet för en effektiv och riktig reform. Samarbetskulturen innebär alltså ett 

arbete där lärare samarbetar med varandra för att uppnå ett specifikt mål (Hargreaves 

1998, s. 197). 

Det påtvingade kollegialitet bygger också på samarbete men till skillnad från den 

ovan nämnda kultur är samarbetet inte frivilligt. Det är inga spontant framkallade 

samarbeten utan framtvingade med en bestämd plats och tidpunkt. Det påtvingade 

kollegialitet kännetecknas av att det är administrativt bestämt och har ett deltagande 

som är obligatoriskt. Ur studiens syfte skulle denna kultur innebära att lärarna från 
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skolans ledning blev tvingade till samarbete med nya kurs- och ämnesplaner 

(Hargreaves 1998, s. 207).  

Den sista lärarkulturen som Hargreaves tar upp är den balkaniserade kulturen. Den 

bygger på att samarbete kan liera lärare men i vissa fall också skapa 

meningsskiljaktigheter. Hargreaves bygger kulturen på ett samarbete som skapar 

isolerade och ibland rivaliserande grupper på samma skola. Bara för att det skapas en 

isolerad grupp som samarbetar faller lärarna inte in under den balkaniserade kulturen. 

Denna kultur resulterar i försämrat lärande för både lärare och elever. Grupperingarna 

kännetecknas med olika status och skapar avgränsningar mellan varandra, det kommer 

senare att påverka eleverna. Det kan exempelvis medföra att lärare ser ner på andra 

ämnen som de anser vara mindre värda och medvetet eller omedvetet påverkar 

eleverna negativt (Hargreaves 1998, s. 224). 
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5 Metod 

5.1 Kvalitativ metod 

Denna studie utgår från en kvalitativ metod. Att använda sig av en kvalitativ metod 

innebär att studien kan få fram förståelse, upplevelser, känslor och erfarenheter. I en 

kvantitativ metod kan dessa aspekter också undersökas i form av statistik men då får 

undersökningen inte en förklaring till upplevelser, känslor eller erfarenheter. Studiens 

kvalitativa metod utreder kontentan av något som har upplevts samt innebörden av det 

som har upplevts. Att utreda kulturer är också något som är möjligt med kvalitativ 

metod och det görs genom att se mönster eller upplevelser av en viss kultur. Med 

intervjuer som kvalitativ metod är studiens mål att komma nära och observera snarare 

än att hålla sig på avstånd. Det är klart att upphovsmakarna ska undvika att påverka 

metoden, som i fallet är intervjuer, med att ställa riktade frågor. Däremot ska denna 

metod underlätta för att komma så nära som möjligt vilket underlättar tolkningen som 

ska göras (Hassmén och Hassmén 2008, s. 104-105).  

5.2 Intervjuer 

Att använda sig av intervjuer som forskningsmetod innebär att det är människors svar 

på forskarfrågorna som ligger till grund för den insamlade empirin. Intervjuobjekten i 

studien är lärare i ämnet idrott och hälsa. Idrottslärarnas svar speglas av åsikter, tro, 

vilja etcetera vilket ses som en självrapportering av personen (Denscombe 2017, s. 

267-268). Svaren i denna studie ger en förståelse för undersökningspersonen syn på 

reformen som kom 2011. Med intervjufrågor får lärarna möjlighet att utveckla deras 

tankar som är hämtade från erfarenheter genom livet. I denna undersökning är tre 

personer med och intervjuar ett objekt. En person har rollen som intervjuledare och 

ställer frågorna till idrottslärarna. De andra personerna för anteckningar samt ställer 

eventuella följdfrågor (Kvale och Brinkmann 2014, s. 17-19).  

Intervjuerna har en semistruktur vilket innebär att det finns ett antal frågor att utgå 

från som leder samtalet. Ett antal frågor ställs men följdfrågorna varierar beroende på 

idrottslärarnas svar. För att lyckas med en semistrukturerad intervju behövs en 

flexibilitet när det gäller frågornas följd. Syftet med en semistrukturerad intervju är att 

idrottslärarna kan utveckla sina idéer och tankar kring ämnet och förhoppningsvis 

svara så utförligt som möjligt med hjälp av följdfrågor. Svaren kan förbli öppna vilket 
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gör att intervjuledaren behöver tolka svaren (Denscombe 2017, s. 268-269). Genom 

att använda sig av en semistrukturerad intervju så kan intervjuledaren ställa 

följdfrågor som klargör vad intervjuobjektet menar. Efter det kommer vissa 

grundantaganden behöva göras (Kvale och Brinkmann 2014, s. 42-43). Att en 

intervjumetod lämpar sig bäst för denna studie grundar sig i att det är idrottslärares 

uppfattningar och erfarenheter som behövs för att uppnå syftet med studien.  

När urvalet är begränsat påverkar det geografiska möjligheter. I denna studie har 

möjligheterna att åka runt till geografiska områden utanför utgångspunkten varit 

problematiska. På grund av den problematiken har även telefonintervjuer utförts. 

Telefonintervjuer har flertalet fördelar men kanske den viktigaste är att möjligheterna 

att prata med folk i olika geografiska områden ökar. Telefonintervjuerna utförs på 

samma sätt som de fysiska intervjuerna. Samma frågor ställs, intervjun spelas in och 

transkriberas. Nackdelarna med telefonintervjuerna är att intervjuerna saknar den 

fysiska interaktionen mellan idrottslärarna och intervjuledarna. Delar som 

kroppsspråk försvinner och det finns en mindre chans till detaljerade beskrivningar. 

Med en mindre chans till detaljerade beskrivningar behöver istället intervjuledarna 

fokusera på följdfrågor i större utsträckning. I denna studie blev det ingen större 

skillnad mellan de fysiska intervjuerna kontra telefonintervjuerna. Det resulterade i att 

telefonintervjuer lämpade sig bra för denna studie (Kvale och Brinkmann 2014, s. 

190-191).  

5.3 Urval 

Studien har ett ändamålsenligt urval i form av idrottslärare och objekten väljs ut enligt 

studiens ändamål. Det är ett handplockat urval som baseras på dess relevans för 

projektet. De objekt som inkluderas i studien är lärare i ämnet idrott och hälsa som 

varit verksamma under både Lpo94 och Lgr11. Det för att besvara frågeställningarna 

som bygger på uppfattningar om reformarbetet och de olika styrdokumenten som 

reformen medförde. Lärare som inte uppfyllde kravet exkluderades ur studien.  

Studien har ingen geografisk ståndpunkt och behöver därför inte begränsas till ett 

specifikt område. Med den tid och resurser studien utformades efter, utfördes fysiska 

intervjuer inom ett relativt begränsat område. De intervjuer som görs via telefon kan 

vara längre ifrån sett ur ett geografiskt perspektiv.  
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Studien lägger heller inte någon vikt vid objektets kön, ålder eller bakgrund. Dock 

förekommer det en form av åldersexkludering då lärarna måste varit aktiva innan och 

efter 2011. Det innebär att yngre eller nyexaminerade lärare exkluderas. En sak som 

är viktig att redogöra är att studien innefattar både grundskole- och gymnasielärare för 

att få en bredare analys. Intresset ligger i att undersöka arbetet med både kursplanen 

(Skolverket 2011a) och ämnesplanen (Skolverket 2011b). 

5.4 Genomförande 

För att komma i kontakt med verksamma lärare som passar studiens syfte skickades 

förfrågandebrev ut. Där presenterades studien och lärarna gavs möjligheten att delta 

om kriterierna uppfylldes. Till en början skickades förfrågan ut till lärare i 

närområdet. Ett lågt svarsantal på förfrågningsbreven gjorde att ett nytt 

förfrågandebrev skickades ut, där intervju över telefon också erbjöds. Det gjorde att 

förfrågan kunde skickas till lärare över ett större geografiskt område och då 

möjligheten att nå fler intervjuobjekt. Sex lärare visade intresse och kunde intervjuas, 

tre via fysiska träffar och tre över telefon. Det fanns en oro att intervjuerna som 

genomfördes över telefon skulle bli lidande då undersökningen förlorar chansen till att 

fysiskt träffa intervjuobjektet och skapa en bättre bild av personen. 

Telefonintervjuerna upplevdes givande och samtalen kunde flyta på. Med tekniken 

som finns idag var det inga problem att få ihop en användbar intervju med ljud och 

inspelning. Efter genomförandet av intervjuerna har materialet transkriberats för att få 

ett mer lättarbetat material. Intervjuerna analyserades därefter var för sig för att fånga 

upp och lyfta lärarnas åsikter. Analysen av intervjuerna har sedan vävts ihop i olika 

teman för att klargöra intressanta områden som väcktes under intervjuerna. De teman 

som valts ut är: 

 Lärarnas uppfattning av Lgr11 och Lgy11 

 Implementeringsarbetet med Lgr11 och Lgy11  

 Lärarnas idrottsliga habitus 

 Habitus påverkan av val kring undervisning och undervisningstid 

 Habitus kopplat till arbete med reformen 

 Elevers idrottsliga habitus och skolors traditioner 

Dessa olika teman beskrivs och analyseras med utgångspunkt i studiens teori. Vidare 

kommer en diskussion där undersökningens resultat konkretiseras och presenteras.  
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5.5 Bearbetning och analys 

För att förstå det som intervjupersonen uttrycker krävs hermeneutisk kunskap. Ordet 

hermeneutik härstammar från grekiskan och betraktas som tolkningslära. Förståelse är 

ett annat begrepp som är centralt inom hermeneutiken då det handlar om att förstå och 

tolka. I grunden är det tolkningslära av text, i detta fall, transkribering av intervjuer 

(Hassmén och Hassmén 2008, s. 74-75). Den hermeneutiska spiralen är ett användbart 

verktyg för att tolka och förstå idrottslärarna. För att tolka och förstå krävs en viss typ 

av förförståelse som blir till ny kunskap. Den nya kunskapen leder sedan vidare till ny 

kunskap och så fortsätter det, se figur nedan. 

 

Figur 1. Den hermeneutiska spiralen (Kvale och Brinkmann 2014, s. 252-254). 

Kritiken mot hermeneutiken är att personer kan tolka ett innehåll olika vilket gör det 

till en icke-användbar vetenskaplig metod. Så är det inte utan hermeneutiken tillåter 

en mångfald av berättigade tolkningar. Fördelarna med att vara två upphovsmakare är 

att empirin kan diskuteras mellan varandra. På så sätt kan en gemensam tolkning 

göras och bli så opartisk som möjligt (Kvale och Brinkmann 2014, s. 252-254). 

5.6 Etik 

Det är viktigt att se till etiska överväganden i studien. Eftersom undersökningen inte 

lägger någon vikt vid lärarnas kön eller ålder finns det inte någon relevans för läsarna 

att veta det. Det finns fyra huvudkrav på forskning och dessa ska uppfyllas för att 

säkerställa idrottslärarnas säkerhet. Det första är informationskravet, kort beskrivet är 

Förförståelse 

Ny förståelse 

Ny förståelse 
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det att medverkarna ska få full insyn i vad undersökningen syftar att undersöka. Det 

blir lärarna medvetna om både i förfrågandebrevet och vid intervjutillfället. Det andra 

kravet är samtyckeskravet, att deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill 

medverka i projektet eller inte. Förfrågan skickas till en mängd lärare som passar in i 

urvalet och om de sedan vill delta eller inte avgör de själva. Ytterligare finns 

konfidentialitetskravet vilket innebär att lärarnas uppgifter ska hållas konfidentiella 

och oberoende personer ska inte kunna få tag på informationen. Som ovan nämnt så 

nämns inte medverkarnas ålder, kön, skola och namn i studien. Alla uppgifter som 

kan äventyra medverkarnas identitet och tillhörighet är enbart tillgängligt för studiens 

upphovsmakare och kommer att raderas när studien publicerats. Nyttjandekravet är 

det fjärde huvudkravet, insamlade uppgifter får endast användas för studiens ändamål 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 8-9).  
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6 Resultat och analys 

I kommande kapitlet redovisas och analyseras studiens empiri. Analysen är uppdelad 

efter studiens frågeställningar för att tydliggöra vad undersökningen kommer fram till. 

De kapitel som presenteras är lärarnas uppfattning och implementeringsarbetet av 

Lgr11 och Lgy11, undervisningens påverkan av reformen samt elevers idrottsliga 

habitus och skolors idrottsliga traditioner. Efter varje kapitel kommer en kortare 

summering av analysen för att sammanställa det de intervjuade lärarna sagt och vad 

undersökningen lägger vikt vid. Under kapitel 7 kommer sedan en större och mer 

genomgående summering av studiens resultat i förhållande till frågeställningarna. 

6.1 Lärarnas uppfattning och implementeringsarbetet av Lgr11 och Lgy11 

6.1.1 Lärarnas uppfattning av Lgr11 och Lgy11 

Temat syftar till att förklara och svara på hur lärarna upplevde Lgr11 och Lgy11 när 

den presenterades. När frågan ställdes vad lärare 1 tyckte om de nya läroplanerna då 

de först presenterades tyckte hen att det kändes rörigt. Lpo94 var så inarbetad att det 

blev svårt och kändes jobbigt att behöva tänka om. Hen menar att lärarna arbetat fram 

ett bra system och ett tänk som fungerar vilket innebar att det var jobbigt att behöva 

lämna det och arbeta fram något nytt. Läraren menade att om det skulle göras en 

liknande förändring idag, som eventuellt sker 2020 skulle det gå lättare. Det är en 

erfarenhet att ha gått igenom en reform och det gör det förhoppningsvis lättare att 

arbeta sig igenom nya reformer. Lärare 1 uttryckte också att 2011 års läroplan var svår 

att hantera vid bristande erfarenhet. Hen beskriver att det är lätt att fastna i 

diskussioner, om vad exempelvis hur relativt väl tolkas. Läraren menar att Lgy11 är 

luddig och att det är svårt att se var gränserna går. Det blir upp till den enskilda 

läraren att känna sig trygg med vad som fungerar och vad som inte fungerar.  

När lärare 2 fick samma fråga gällande 2011 års läroplan kom ett svar som anspelade 

på att den nya läroplanen var beredare och öppnade upp för mer tolkning av både 

aktiviteter och kunskapskrav. Läraren beskriver att lärarna inom ämnet idrott och 

hälsa tillsammans lägger upp en plan för terminen så att eleverna inte gör samma 

saker hela tiden. Läraren trycker på vikten av variation i undervisningen och har ett 

uttalat mål för sin egen undervisning. Målet läraren har är att elever som inte rör på 

sig i vanliga fall ska hitta något som gör att de vill röra på sig i framtiden. Hen tycker 
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också att möjligheten till variation och bredare tolkningar är det som kännetecknar 

2011 års kurs- och ämnesplan i idrott och hälsa. 

Lärare 3 uttryckte att hen jobbat i cirka 11 år när Lgr11 kom och var nöjd med det 

som de på skolan hade rullat igång. Läraren tyckte det kändes jobbigt att behöva 

frångå det system som idrottslärarna tillsammans kände fungerade väldigt bra. Hen 

beskriver att det var de första tankarna när den nya kursplanen skulle komma. Hen 

beskriver också att när de väl satte sig ner för att gå igenom kursplanen så tolkade de 

in mycket av den gamla i den nya. De tyckte egentligen inte att undervisningen 

behövdes förändras speciellt mycket, det beskriver hen själv som ett misstag. Läraren 

lyfter bedömningen av ledarskap som ett exempel:  

Jag tror till exempel att vi kunde bedöma ledarskap på ett annat sätt tidigare än 

vad vi fick nu. Så det kände vi väl att det hade vi ju iallafall gjort, att vi 

bedömde att de höll i sin lektion och så bedömde vi hur bra de var i sitt 

ledarskap och det skulle vi ju inte längre få göra. Så det var väl en sådan sak 

som man kände att men det kan man ju sakna, det var så kul att låta eleverna ha 

egna lektioner. Sen lät vi dem ha det ändå fast då bedömde vi andra saker. 

(Lärare 3) 

Läraren lyfter ett bra exempel på aktivitet ur undervisningen som egentligen inte 

förändras från föregående kursplan. För att få undervisningen aktuell för den nya 

kursplanen förändras hur den bedöms och vad lärarna lägger vikt på vid 

bedömningen. 

Lärare 4 beskriver hur ämnet gått från prestationsämne till ett kunskapsämne där mer 

fokus ligger på att mäta förmågor. Det beskriver läraren som den största skillnaden 

mellan läroplanerna. Läraren anser att läroplansskiftet resulterade i en förbättring av 

ämnet idrott och hälsa och belyser att med sin bakgrund som fritidspedagog vill arbeta 

hälsofrämjande.  

Alltså jag vill ju se ämnet som ett hälsofrämjande ämne. Jag har ju inget behov 

av att utveckla en elev till att bli tekniskt fulländad i att hoppa längdhopp. Utan 

jag vill ju ge dem en… alltså att längdhopp kan vara ett sätt att hitta en 

träningsform eller idrott som gör att de rör på sig för sin hälsas skull. (Lärare 4) 
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Läraren beskriver också att många äldre lärare har haft svårt att anamma det faktum 

att det blivit svårare att sätta betyg. Att de tidigare kunnat sätta betyg i hur högt, 

snabbt och långt eleverna utfört moment. Hen menar att det tidigare varit relativt 

enkelt att sätta betyg i ämnet. Nu handlar det istället om förmågor och det ser många 

som svårt och otydligt. Läraren lyfter ett bra exempel som ramar in problematiken 

med betygsättning:  

På det gamla sättet att mäta det var ju. Jag menar, sprang du terrängbanan på en 

viss tid jag då låg du på A-nivå. Kom du under den tiden ja då var det ett F och 

då var du så jävla långt efter och långsam då va. Så mäter man ju inte längre. 

(Lärare 4) 

Läraren själv är positiv till det nya sätter att bedöma ämnet men förstår varför många 

anser att det är svårt, speciellt om läraren vant sig vid den föråldrade synen av ämnet 

som prestationsämne. 

Lärare 5 beskriver hur hen trodde att läroplanen skulle förenklas från tidigare upplaga 

och inte vara som hen själv beskriver så mycket ”lull lull”. Läraren uttrycker det som 

att det blev motsatt effekt. Det blev svårare att hålla koll på bedömningssystemet. 

Trots att läraren tycker att det nya betygssystemet var svårare uttrycks en positiv 

inställning till den nya kursplanen:  

Man mätte allt och idag mäter man inga resultat om man säger. Det är väl 

skillnaden. Jag kände väl att de är mer rättvist system att man bedömer Kalle 

som kastar basketbollen på rätt sätt och visar att han kan spela basket på rätt sätt 

att han får ett högre betyg än Nisse som gör fel men gör fler mål. (Lärare 5) 

Läraren beskriver att det nya tänket har förändrat undervisningen i ämnet. Hen 

förklarar mer hur aktiviteter ska utföras och fokuserar mindre på resultatet. Det är 

förmågorna som är i centrum, inte resultatet av dem. Läraren beskriver att skolan inför 

implementeringen gav lärarna mycket tid till de nya kursplanerna och att rektorn 

skickade in förändringsförslag till Skolverket. Läraren beskriver att när den nya 

läroplanen väl kom så var den inte alls det de hade arbetat med. Hen påpekar att 

Skolverket skriver svårt och oförståeligt och menar att hen blev förvirrad av de nya 

dokumenten: Skolverket ligger ju alltid på en högre nivå, alltså de pratar ju inte 

språk som vi vanliga gör (Lärare 5) 
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Lärare 6 förklarar likt många andra lärare att när Lgr11 kom så var bedömningen det 

svåra. Läraren arbetade under reformen på låg- och mellanstadiet och upplevde 

speciellt att det var svårt att formulera omdömen för eleverna. Läraren beskriver hur 

Lpo94 var lättare att bryta ner och få en tydlig progression i målen upp till sjätte klass. 

Hen säger att det inte gick att göra så med Lgr11 då omdömena var tvungna att riktas 

mot vad eleven ska klara av i sexan. Läraren beskriver hur ett omdöme kunde se ut: 

Jag tror att ditt barn kommer att klara målen i årskurs 6 (Lärare 6). Hen syftar här på 

att det kändes dumt att till föräldrar redan i första klass rikta fokus mot när första 

betyget skulle sättas. Föräldrarna reagerade också på det nya sättet att ge omdömen. 

Lärare 6 tyckte till en början att Lgr11 kändes luddig men att den sedan har 

omarbetats och blivit bättre men att vissa områden fortfarande är svåra att bedöma. 

Även att det inledningsvis var svårt att bedöma eleverna tycker läraren att kursplanen 

är bra. Som de andra lärarna påpekat finns det stora möjligheter för tolkning och frihet 

för läraren.  

6.1.2 Implementeringsarbetet av Lgr11 och Lgy11 

Temat avser att förklara hur lärarna upplevde implementeringsarbetet, hur de själva 

och skolan förberedde sig inför en ny läroplan. Lärare 1 fick frågan hur själva 

implementeringen gick till, om de fick någon utbildning eller hur hen arbetade med 

den. På det gav hen svaret: 

Det var inget som var ämnesspecifikt, det var i storgrupp som vi gick igenom 

det. En eller två dagar. Sen så skulle det fortlöpa. En del andra skolor de la ju ett 

halvår på det med återkommande träffar för att diskutera och gå igenom det. 

Och vi hade en eller två heldagar. (Lärare 1) 

Från skolledningen fick lärarna en eller två heldagar för att gå igenom de nya 

ämnesplanerna. Läraren påpekar också att det var andra skolor som fick mer tid och 

utbildning för att arbeta med reformen. Senare i intervjun återkopplar hen till skolan 

som fick ett halvår på sig att förbereda sig och beskrev det som ett bättre sätt att arbeta 

med reformen. Hen menar att det behövs mycket tid till att sätta sig in i en ny 

ämnesplan. I detta fall var det inte heller ämnesvis utan de dagarna lärarna fick till 

läroplanerna var övergripande och inte specifikt för det ämne lärarna undervisade. 
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Läraren påpekade att utanför skolledningens korta utbildning tog lärarna i idrott och 

hälsa ett eget initiativ för att diskutera ämnesplanen: 

Vi tog ett initiativ där vi idrottslärare och snackade samman och diskuterade lite 

hur vi skulle lösa det. Det är begränsad tid som blir till sådana tillfällen. I stora 

delar blir det ju ett arbete som har satt sig med tiden. Att man går på några 

missar i början sen har det blivit bättre och bättre efter hand. (Lärare 1) 

Lärarna fick på egen hand och så gott det gick diskutera den nya ämnesplanen och hur 

de skulle angripa den. Hen öppnar också upp för att det i början blev lite missar och 

att de fick lära sig med tiden. 

Med utgångspunkt i Hargreaves olika skolkulturer visar det att under reformarbetet 

pågick det två olika former av samarbeten. Dagarna som skolan avsatte till 

genomgång av ämnesplanerna kopplas till skolkulturen det påtvingade kollegiet. 

Hargreaves (1998, s. 207) menar att det kännetecknas av att det inte är några spontant 

framkallade samarbeten. Det är administrativt bestämt och har ett obligatoriskt 

deltagande. Den tid skolan avsatte räckte inte till och lärarna fick också på eget 

initiativ träffas och arbeta med ämnesplanen. Det liknar mer samarbetskulturen som 

Hargreaves (1998, s. 197) beskriver som samarbete där lärarna arbetar för att uppnå 

ett specifikt mål. Det kan vara både ämnesspecifikt och ämnesöverskridande. I detta 

fall var det ett samarbete mellan lärarna inom idrott och hälsa och då ämnesspecifikt. 

Det var ett spontant framkallat samarbete för att arbeta mot en förståelse för den nya 

ämnesplanen i idrott och hälsa. Till största del genomfördes reformarbetet genom 

samarbetskulturen och det var det som läraren beskrev som det optimala sättet. 

Lärare 2 svarade relativt likt lärare 1 på frågan om implementeringsarbetet. Skolan 

erbjöd utbildning i form konferenser där lärarna satt tillsammans och 

ämnesövergripande diskuterade de nya läroplanerna. Hen beskrev att skolan ingår i ett 

samarbete med andra högstadieskolor där de gemensamt får fortbildningar och 

diskuterar olika frågor. I arbetet med reformen var de andra skolorna dock inte med. 

Det förekom inget samarbete med andra skolor i den frågan vilket läraren tyckte var 

konstigt. Åter blir kulturen det påtvingade kollegiet synligt där skolan bestämmer vad 

som ska göras utan att lärarna själva har något att säga till om (Hargreaves 1998, s. 

207). För att få det mer ämnesinriktat tog lärarna i idrott och hälsa eget initiativ och 
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träffades för att gå igenom och diskutera den nya kursplanen. Det faller in i den 

samarbetskultur som Hargreaves (1998, s. 197) skriver om. Ansvaret lades på lärarna 

inom de olika ämnena som själva fick styra upp och planera sina träffar. Läraren 

beskriver hur hen hade velat ha mer utbildning i de nya styrdokumenten från skolan 

och kanske utomstående organisationer. Läraren beskriver hur arbetet med den nya 

reformen började diskuteras mellan lärarna i idrott och hälsa tidigt och att de lade 

mycket tid till arbetet. I denna intervju ser studien prov på det påtvingade kollegiet 

från skolledningens sida och en samarbetskultur som bygger på lärarnas egna initiativ. 

Det var enligt läraren ett måste för att få ordning på all den tolkningsmöjlighet som 

finns i Lgr11. 

Lärare 3 beskriver hur lärarna ämnesvis fick sitta tillsammans efter att Lgr11 lyfts i 

storforum över hela skolan: 

Sen hade vi ju ganska mycket tid i våra ämnesgrupper på skolan, att läsa igenom 

och sen när vi väl hade gjort det fick vi ju sitta vi fyra idrottslärare och prata om 

hur vi tolkar det och vad behöver vi förändra och så. Så var det väl från skolans 

sida om jag minns rätt. (Lärare 3) 

Lärarna i idrott och hälsa fick uppmaningen från skolledningen att sitta med 

kursplanen och diskutera sig fram till lösningar och hur olika tolkningar skulle göras. 

I fråga om utbildning var det inte mycket från skolledningens sida mer än 

uppmaningen och tiden till att ämnesvis arbeta med de nya styrdokumenten. Läraren 

beskriver att från kommunens sida erbjöds utbildning under två, tre eller fyra 

tillfällen. Där lärarna fick träffa andra lärare i idrott och hälsa inom kommunen. Vid 

träffarna genomfördes workshops där olika tolkningar av kursplanen presenterades. 

Det var också lektioner som lärarna höll för varandra för att visa på olika tolkningar 

av aktiviteter och hur det kunde bedömas. Utifrån hur skolan lade upp arbetet med 

reformarbetet kopplas det till det påtvingade kollegiet (Hargreaves 1998, s. 207). Just 

att skolan styr upp samarbetet mellan lärarna. Läraren var nöjd med att ämnesvis få 

arbeta med den nya kursplanen och om skolan inte lagt upp arbetet ämnesvis hade 

lärarna själva förmodligen tagit eget initiativ till ett samarbete. Även att samarbetet 

inte är frivilligt eller spontant kan det passa in i hur lärarna själva vill arbeta. I detta 

fall var det skolan som styrde upp arbetet på det sättet men som det framkommit 
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under andra intervjuer är det ämnesvis lärarna vill arbeta med reformen. Oavsett om 

det är bestämt från skolledningen eller eget initiativ. 

Lärare 4 svarar att hen till största del arbetat mot fritidshemmets nya styrdokument 

och att de då satt tillsammans i arbetslaget och diskuterade. Läraren hade både idrott 

och hälsa samt fritidshem på schemat. Hen uppfattade inte att det var någon 

utbildning eller bestämmelser från skolan hur arbetet skulle ske men att det 

diskuterades inom arbetslaget. Läraren undervisade i idrott och hälsa men fick ingen 

speciell utbildning i den nya kursplanen för ämnet. Hen beskriver att kursplanen 

diskuterades med en kollega som också undervisade i idrott och hälsa men att det inte 

var speciellt ingående. Det kopplas till samarbetskulturen där ett samarbete på eget 

initiativ påbörjades (Hargreaves 1998, s. 197). Skolan hade egentligen inget med det 

att göra utan det var lärarna själva som öppnade upp för diskussion. I detta fall ser 

studien också stor del av den individualistiska kulturen (Hargreaves 1998, s. 178). 

Läraren fick ingen utbildning från skolan och utanför det samarbete med kollegan 

sköttes arbetet på egen hand. Skolan där läraren var verksam gav ingen utbildning i 

varken fritidshemmets styrdokument eller inom idrottsämnet. Arbetet utfördes genom 

diskussion på egna initiativ inom arbetslag och mellan kollegor. Läraren påpekar att 

det behövdes tid och utbildning för att ett reformarbete ska bli lyckat. Sedan dess har 

läraren bytt skola och tagit en tjänst som bara innefattar undervisning i idrott och 

hälsa. Hen förklarar att kommunen erbjuder idrottslärarträffar där lärare från olika 

skolor träffas och går igenom olika moment i kursplanen. Läraren beskriver att de 

pratade om olika saker under träffarna men målet var att inom kommunen uppnå en 

likvärdig bedömning. 

Lärare 5 förklarar att arbetet med nya läroplanen låg på en kommunal nivå. Att lärarna 

ämnesvis fick träffas och arbeta med kursplanen i ämnet. Det var många träffar inför 

läroplansbytet men när de nya styrdokumenten väl sattes i kraft beskriver läraren hur 

de bara fick den utskriven och då var det bara till att köra igång med undervisningen 

efter den nya kursplanen. Läraren förespråkar fortsatt utbildning genom hela reformen 

för att övergången ska bli så bra som möjligt. Hen beskriver också att det inom 

kommunen i perioder erbjuds träffar där lärarna i idrott och hälsa träffas för att 

diskutera och utföra moment i undervisningen. Något som träffarna fokuserar på är 

bedömning och likabedömning inom kommunen. Den kultur som arbetet med 
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reformen genomsyras av är det påtvingade kollegiet (Hargreaves 1998, s. 207). 

Arbetet utfördes genom bestämmelser på kommunal nivå. Det läraren själv ville ha 

mer av är fortsatt utbildning och träffar efter reformen. Det var mycket fokus innan 

reformen trädde i kraft men inte så mycket efter. Då var det mycket individuellt arbete 

och ett individualistiskt synsätt (Hargreaves 1998, s, 178). Anmärkningsvärt för 

intervjun är att läraren inte belyser något samarbete på skolan hen är verksam på utan 

att samarbetet var mellan skolorna och på den egna skolan uppfattas arbetet som 

individualistiskt (Hargreaves 1998, s. 178). 

Lärare 6 beskriver att lärarna från skolans sida fick ett antal timmar till att sitta med 

den nya läroplanen. Det var timmar då alla lärare på skolan skulle sitta med 

läroplanen. Nackdelen var att hen skulle sitta med andra kollegor vilket i sig kan vara 

bra men det var inte idrottslärarkollegor. Läraren förklarar att de arbetade i team med 

lärare från alla olika ämnen. Läraren säger att det fungerar att arbeta så men att hen 

gärna arbetat med andra idrottslärare för att få en bättre diskussion och förståelse 

inom ämnet. Läraren var vid tillfället ensam lärare i idrott och hälsa på skolan och 

skulle vilja att det blev ett samarbete mellan skolor för att ämnesvis arbeta med 

läroplanen. Läraren förstår dock att det kan vara svårt att få ihop ett sådant samarbete. 

Det kan vara problematiskt att hitta tiden så att det passar alla. Från skolans sida blir 

det tydligt skolkulturen det påtvingade kollegiet (Hargreaves 1998, s. 207). Lärarna 

sätts ihop i grupper för att samarbeta och en viss mängd tid erhålls från skolledningen. 

Då läraren var ensam lärare i idrott och hälsa blev det också mycket individuellt 

arbete och då den individualistiska kulturen (Hargreaves 1998, s. 178). Läraren hade 

gärna diskuterat med andra idrottslärare men nu fanns inte den möjligheten. Hen säger 

att tiden lärarna fick till arbetet var tillräcklig men det gäller att fortsätta arbeta med 

läroplanen efter implementeringsarbetet. Idag finns det en grupp idrottslärare inom 

kommunen som träffas och tillsammans arbetar med läroplanens innehåll men vid 

implementeringen fanns den tyvärr inte. 

6.1.3 Sammanfattning av lärares uppfattningar och implementeringsarbetet 

Gemensamt för lärarna är att reaktionen till Lgr11 och Lgy11 var positiv. Lärarna 

beskriver hur läroplanen ger stora utrymmen för tolkningar, både när det gäller 

innehåll och kunskapskrav. Det förklaras också hur ämnet har gått från ett 

prestationsämne till ett kunskapsämne där elevernas förmågor hamnar i fokus. Det 
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påverkar också sättet att bedöma ämnet vilket lärarna hade en god inställning till. Det 

beskrivs som ett mer rättvist sätt att bedöma ämnet. Exempelvis lyfter lärare 4 fram att 

bedömningen nu istället fokuserar på att utföra moment rätt och inte med vilket 

resultat eleven presterar. Det går hand i hand med att fokusera mer på elevens 

förmågor än vad de resultatmässigt presterar. 

Inom temat så skiljer sig svaren och uppfattningarna mellan lärarna. Då lärarna är 

verksamma på olika skolor är det inte förvånande. Det finns dock likheter i hur lärarna 

upplevde implementeringsarbetet. Från skolan eller kommunens håll kan det utläsas 

tydliga drag av Hargreaves skolkultur det påtvingade kollegiet, vilket består av ett 

samarbete som bestäms från skolledningen. Ett administrativt beslut som 

kännetecknas av obligatorisk närvaro och utsatta tider (Hargreaves 1998, s. 207). Det 

påtvingade kollegiet kan tolkas ha en negativ klang men i vissa fall var det så som 

lärarna vill ha det. Lärare 3 beskriver att skolledningen beslutat att lärarna ämnesvis 

skulle arbeta med reformen och det var på det sätt lärarna ville ha det. Det stämmer 

också in på andra lärare där ett samarbete har gjorts efter eget initiativ. Där har skolan 

dirigerat arbetet i storgrupp, exempelvis gemensam utbildning för hela skolan. För att 

få arbeta med läroplanen inom ämnet har lärarna tagit egna initiativ och skapat 

samarbeten idrottslärarna emellan. Det faller in under samarbetskulturen som 

Hargreaves beskriver som samarbete där lärare gemensamt arbetar mot ett specifikt 

mål (Hargreaves 1998, s.197). I studiens fall är målet att tillsammans få bättre 

förståelse för den nya läroplanen. Lärarna beskriver också att det blev mycket 

individuellt arbete med läroplanen. Läroplanen öppnade upp för tolkningar och det 

lägger stor vikt på den enskilda läraren att skapa uppfattningar om hur tolkningarna 

ska göras. Reformarbetet genomfördes då också utifrån den individualistiska kulturen. 

Lärarna fick lägga mycket tid till att själva arbeta med den nya kurs- och ämnesplanen 

(Hargreaves 1997, s. 178). 

6.2  Undervisningens påverkan av reformen 

6.2.1 Lärarnas idrottsliga habitus 

De intervjuade idrottslärarnas idrottsliga habitus bestod främst av olika bollsporter. 

Samtliga som intervjuades har utövat eller utövar någon form av bollsport. Fem av 

sex idrottslärare har spelat fotboll vilket gör det till den mest utövade idrotten hos 

lärarna. Lärare 1 idrottsliga habitus stod dock ut i jämförelse med de andra lärarna. 
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Lärare 1 idrottsliga bakgrund var främst rugby och bob där hen också representerade 

landslaget i båda idrotterna. De två utövade idrotterna har inte speciellt många utövare 

i Sverige. Riksidrottsförbundets (2015, s. 15) statistik visar att det var drygt 9000 

personer som utövade rugby i föreningsverksamhet 2018 och bob finns inte ens med i 

listan över utövare. Det går att jämföra med fotboll som har knappt en miljon utövare. 

Läraren nämner också att hen har utövat klättring men inte i vilken mån det utövades. 

Idag är läraren inte aktiv i någon förening utan säger: Ja, man försöker hålla igång 

med det man känner för. Blir lite crossfit, cykling, löpning och klättring. (Lärare 1).  

Lärare 2 är också en mångfacetterad idrottsutövare. Läraren har spelat fotboll och 

tennis på elitnivå samt varit aktiv inom tyngdlyftning och spelat handboll. Lärarens 

idrottshabitus är brett men de utövade aktiviteterna består mestadels av bollsport. 

Läraren har även varit ledare i fotboll, tennis och handboll som hen själv utövat. Innan 

läraren utbildade sig var hen officer inom militären. Läraren var då chef för 

idrottsplutonen där några av Sveriges bästa golfare, friidrottare och fotbollsspelare 

ingick. Lärare 3 har också sin idrottsliga bakgrund i bollsport där hen har utövat 

fotboll och volleyboll i yngre åldrar. Läraren har spelat fotboll i 25 år men är inte 

aktiv idag och volleyboll spelade läraren rätt mycket som hen uttrycker det. De 

idrotter eller aktiviteter som läraren utövar idag är istället golf, springer maraton, åker 

skidor och så vidare (Lärare 1). Läraren nämner också att orientering är något som 

hen håller på med mycket där läraren även är ledare och det beror på att sonen är aktiv 

i orienteringsklubben.  

Lärare 4 och lärare 5 idrottsliga bakgrund består av bollsporterna fotboll och bandy. 

Lärare 4 utövade fotboll även under läraryrket medan bandykarriären avslutades tätt 

efter att läraren blev senior inom idrotten. Läraren är idag inte aktiv i någon 

idrottsförening vid sidan av yrket. Lärare 5 idrottsliga bakgrund består också av golf. 

Idag är lärare 5 fortfarande aktiv inom golfen där hen även är tävlingsledare.  

Lärare 6 har en bred idrottsbakgrund och har utövat flera bollsporter som fotboll, 

bordtennis och bandy. Fotboll utövade läraren fram till att hen var ungefär 25 år och 

de andra idrotterna slutade läraren med i äldre tonåren. Läraren är idag inte aktiv inom 

någon förening men har varit ledare för ett pojk- och flicklag i fotboll.  
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6.2.2 Habitus påverkan av val kring undervisning och undervisningstid 

De intervjuade lärarna hade olika svar på habitus påverkan av undervisning. Vissa 

lärare trodde det spelade stor roll, vissa menade att det spelade större roll när de var 

nyexaminerade och någon trodde att habitus inte spelade någon roll alls. Lärare 1 som 

varit aktiv rugbyspelare och bobåkare, uttrycker att hens idrottsliga bakgrund påverkar 

undervisningen men mest sättet att undervisa. Som läraren säger så präglas rugby av 

tydligt ledarskap och respekt för medspelare, motspelare samt domare vilket har varit 

till nytta i lärarrollen. Läraren kan framstå som rak och tydlig då hen berättar om när 

ett betyg ska förklaras för en elev: då ska det vara avskalat och väldigt tydligt. Spelar 

ingen roll vad man tycker om eleven i fråga, alla de känslor får man skala bort och 

bara redovisa min bedömning (Lärare 1). De egenskaperna hävdar läraren att hen har 

fått från sin idrottsutövning. Utifrån lärarens idrottsliga bakgrund kan det tolkas som 

att lärarens habitus syns i hens sätt att vara. Den respekt mot medspelare, motspelare 

och domare som läraren fått genom rugbyn speglas i såväl undervisningen som sättet 

att vara. Det kan tolkas som att lärarens habitus påverkar metodiken i hens sätt 

undervisningen men inte valet av aktivitet (Bourdieu 1999, s. 20). 

Den mångsidiga lärare 2 som varit aktiv inom flera olika idrotter och har ett förflutet 

inom militären. Läraren anser att den militäriska bakgrunden har varit till hjälp i hens 

ledarstil. Valet av undervisningen tror lärare 2 påverkades av idrottsbakgrunden till en 

början: Undervisning i vad jag väljer var nog i början vad jag tävlade och var duktig i 

men jag har ändrat helt och hållet inriktning för jag tycker det viktigaste är 

rörelseglädjen, det är inte bollen. (Lärare 2). Det kan tolkas som att idrottsbakgrund i 

form av habitus var mer förekommande när läraren var ny i yrket. Som nyexaminerad 

spelade habitus och idrottslig bakgrund större roll då hen valde aktiviteter som var 

kopplade till den idrottsbakgrund som läraren hade (Engström 2013, s. 44). Nu menar 

läraren dock att hen har ändrat inställning och föredrar dans och redskap före 

bollsport. Läraren har arbetat som idrottslärare i 23 år och det gör att hen känner sig 

trygg i alla delar (Bourdieu 1977, s. 78). 

Lärare 3 som hade idrottsbakgrund inom fotboll och volleyboll tror att bakgrunden 

påverkar undervisningen. Läraren nämner lagbollspel som en positiv påverkan på 

undervisningen: det blir ju att när man undervisar i lagbollspel har man ju nytta av 

att man har spelat fotboll, volleyboll och innebandy och sånt där. (Lärare 3). 

Idrottslärarens habitus från lagbollspel finns kvar och har en positiv påverkan när det 
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gäller undervisning i bollspel (Bourdieu 1999, s. 19). Som läraren nämner blir det 

lättare att förklara hur elever ska röra sig till ett spel och hur elever kan använda 

bredd, djup och rörelse för att underlätta spelet. Det tolkas som att idrottslärarens 

habitus inte styr val av aktivitet utan har endast en positiv inverkan när 

undervisningen innehåller aktiviteter hen själv har varit aktiv inom (Engström 2013, s. 

46). Lite senare i intervjun menar läraren dock att […] det bygger nog, som sagt, på 

såklart läroplanen men också lite vad man har för egna intressen och egna tankar om 

vad är spel eller så till exempel. (Lärare 3). 

En annan tanke när det gäller undervisning och undervisningsstil hade lärare 4. Hen 

uttrycker det: […] hur man har fungerat i sin barndom och uppväxt och hela 

faderullan. Mycket i sociala sammanhang där man måste samverka med flera 

människor eller om man har vart en lite mer ensamvarg eller hur man nu ska uttrycka 

det. (Lärare 4). Läraren tror att barndom och uppväxt också påverkar undervisningen 

och lärares habitus. Det kan tolkas som att hen tror att det spelar en större roll än 

idrottslig bakgrund. Därmed inte sagt att läraren tror att idrottslig bakgrund spelar roll 

för habitus (Bourdieu 1999, s. 18-19). Läraren tror att den idrottsliga bakgrunden 

påverkar undervisningen och att alla idrottslärare har någon idrottslig bakgrund som 

påverkar sättet att undervisa: Som i mitt fall är det ju inte att mina elever spelar 

fotboll mycket mer. Men jag kanske ser ganska mycket till det här med lagspel och 

hur man fungerar som ett lag i sociala sammanhang. Och värdesätter att ge eleverna 

de bitarna då. (Lärare 4) säger läraren och lyfter också ett exempel med en lärare som 

åkt mycket skidor och då kanske fokuserar mer på individuella idrotter istället för 

lagidrotter.  

Den lärare som intervjuades efter, lärare 5, hävdar också indirekt att barndom och 

uppväxt spelar roll då hen uttrycker att: […] vi brukar prata om att killar har väll 

dansen som Akilleshäl (Lärare 5). Lärare 5 menar också att idrottsbakgrunden hjälper 

dig som lärare i form av ledarskap till skillnad från någon som inte har någon 

idrottslig bakgrund: Liksom man har nytta av sin bakgrund definitivt. De har man ju 

och jag har jobbat som idrottsledare i bandyn också så dom kunskaperna man har 

därifrån har man väl nytta av än om man skulle komma utan någon idrottslig 

bakgrund så tror jag att de är tuffare. (Lärare 5). Läraren menar också att det blir mer 

boll än dans till exempel och hävdar att alla lärare har en svag punkt. Som nämnt ovan 

är lärarens Akilleshälen just dansen. Där framkommer tecken på att habitus kopplat 
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till den idrottsliga bakgrund, som är bollsport, är någon slags trygghet (Engström 

2013, s. 47-48).  

När lärare 6 får frågan om idrottsbakgrunden påverkar undervisningen och 

undervisningsstilen svarar hen: 

Det gjorde den absolut. Speciellt.. Inte nu tror jag så mycket men i början så tror 

jag både den egna idrottsliga utförandet och även gamla erfarenheter som man 

hade med sig själv från skolan. Det präglade undervisningen väldigt mycket i 

början. (Lärare 6) 

Läraren tror att den idrottsliga bakgrunden påverkar val av undervisning samt 

undervisningsstil, speciellt när lärare är nya inom yrket. Det verkar som att läraren 

själv valde att undervisa i det hen kände sig trygg i när hen började arbeta som 

idrottslärare (Bourdieu 1999, s. 19). Läraren lyfter också ett exempel om 

idrottsläraren är väldigt duktig på att dansa så kommer hens klasser också dansa 

väldigt mycket. Läraren menar att de specialkunskaperna (habitus) idrottslärare har 

kommer att synas i undervisningen (Engström 2013, s. 48).  

6.2.3 Habitus kopplat till arbete med reformen 

Trots att Skolverket kom med nya styrdokument 2011 så tror lärare 1 att 

undervisningen inte påverkades speciellt mycket ändå. Förändringarna i 

undervisningen blev synnerligen små. Lärare 1 tror istället att förändringarna i hens 

undervisning påverkas av erfarenheter av vad som fungerar eller inte fungerar: Jag 

tror det kommer mer av erfarenheten än av styrdokumentet. säger lärare 1 och hävdar 

att undervisningen påverkas inte av reformen utan av erfarenheter som till viss del 

grundar sig i habitus. De goda erfarenheterna kommer troligtvis ofta av saker som 

läraren är bekväm med vilket innebär att habitus har förändrats (Bourdieu 1977, s. 

79). Lärare 2 ser inte heller någon större skillnad i sin undervisning före kontra efter 

reformen. Läraren säger att hen arbetar mycket i olika teman som betas av under 

terminerna. Problematiken med det tillvägagångssättet hävdar läraren är att det blir 

mycket pappersarbete samtidigt som datorn också ska användas. Förändringen kan 

tolkas som att det är mer teknik nu än tidigare vilket verkar påverka på något sätt. 

Lärare 2 är däremot öppen för att det påverkar huruvida du som lärare är 

nyexaminerad eller har erfarenhet i yrket. Som nyexaminerad tror hen att lärare är mer 
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mottagliga för att göra det som lärare är trygga i snarare än andra aktiviteter. Det 

innebär att läraren tror att idrottslärares habitus förändras (Bourdieu 1977, s. 78-79).  

Lärare 3 tog sig an reformen på ett motvilligt sätt och det kan tolkas som att 

undervisningen förändrades. Så som läraren förklarar så förändrades undervisningen 

eftersom det kom nya direktiv i form av styrdokument. Däremot var läraren motvillig 

till reformen men det har enligt hen inte att göra med den idrottsliga bakgrunden utan 

istället hur du är som person (Broady 1998, s. 16). Läraren uttrycker att hen inte 

föredrar nya direktiv eller förändringar. Undervisningen påverkades inte av det 

idrottsliga habitus utan mer av ett personligt habitus. Läraren erkänner att egna 

intressen kan styra ibland (Engström 2013, s. 45). Intressant var att lärare 2 och lärare 

3 tänkte liknande kring att ta sig an en reform som nyexaminerad. Lärare 3 menar att 

det är svårare att ta till sig en reform som nyexaminerad och tror att det kan påverka 

sättet lärare tar sig an förändringar. Det kan tolkas som det är lätt att falla tillbaka till 

sitt habitus som nyexaminerad då du saknar rutin och lyssnar mycket på andra. Lärare 

4 instämmer med lärare 2 och lärare 3 och tror att personer är tryggare i de sociala 

betingelser som format dem (Broady 1998, s. 18).  

Lärare 4 menar att det inte var någon större skillnad på hens undervisning före kontra 

efter reformen. Läraren är övertygad att såväl uppväxt och idrottslig bakgrund 

påverkar sättet och innehållet i undervisningen. Läraren tror att det finns saker som 

finns kvar i undervisningen från Lpo94 och Lgr11 trots att det inte står något om det. I 

ett annat tillfälle i intervjun menar dock läraren att undervisningen förändrades. Det 

kan tolkas som att det berodde på de nya styrdokumenten. Läraren nämner att 

undervisningen gick från en resultatinriktad undervisning till en undervisning baserad 

på förmågor och utveckling.  

Det som har blivit mycket svårare och det som äldre idrottslärare har svårt att 

anamma är ju det att det blivit mycket svårare att sätta betyg egentligen. Förr 

satte man ju betyg i hur högt, snabbt och långt man hoppade och sprang och alla 

de här bitarna. Det var ju ett ganska enkelt ämne att sätta betyg, det var ju ett 

prestationsämne. Nu ska du ju mäta förmågor istället då och det är som jag 

brukar säga till mina elever, ett väl utfört hopp i höjdhopp exempelvis det kan ju 

vara motoriskt och tekniskt utfört på en meter som på en och femtio. (Lärare 4) 
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Läraren tog sig an reformen och förändrade undervisningen utan att egentligen veta 

om det kan det tolkas som (Bourdieu 1999, s. 18). Lärare 5 pratar om liknande saker 

som lärare 4 att det gick från ett resultatinriktat till prestationsinriktat ämne. Hen 

säger: Alltså mätbart att man sprang på den tiden och att man aah.. Man mätte allt 

och idag mäter man inga resultat om man säger. Det är väl skillnaden. (Lärare 5) och 

tycker det nya systemet är mer rättvist.  

Lärare 5 anser att undervisningen innan kontra efter reformen 2011 ser annorlunda ut. 

Läraren som hade bakgrund inom bollsport och uttryckt dans som ”Akilleshäl” menar 

att innehållet har styrts upp och att idrottslärare överlag har större krav på sig. I 

undervisningen under Lpo94 var det lätt att trilla in i en roll där läraren valde det som 

hen tyckte var roligast. Det fanns då en tydligare killdominans och tjejerna fick stå 

tillbaka menar läraren. Ökade krav på undervisning och innehåll verkar ha gjort att 

läraren har gått ifrån ett eget habitus till en mer läroplansstyrd undervisning trots att 

det inte riktigt faller hen i smaken (Engström 2013, s. 44).  

Lärare 6 menar att det inte blev någon större skillnad på undervisningen då vissa delar 

i Lpo94 och Lgr11 var sig lika. De förändringarna som läraren gjorde var utifrån 

Skolverkets nya riktlinjer. Läraren nämner att eleverna skulle börja sätta ord på sina 

rörelser vilket uppfattades som komplext att bedöma i början då läraren inte arbetat på 

det sättet tidigare. Komplexa rörelser hävdar läraren också var något nytt som skulle 

bedömas och även samband mellan rörelser kopplat till kost och hälsa. Det kan tolkas 

som att läraren tycker att den nya läroplanen hade mer teoretiska inslag än tidigare 

läroplaner. De erfarenheter läraren har skaffat sig verkar inte vara behjälpliga i de nya 

delarna. Lärarens habitus påverkade således undervisningen men troligtvis påverkades 

inte undervisningen av lärarens idrottsliga habitus i någon större utsträckning 

(Bourdieu 1977, s. 79).  

6.2.4 Sammanfattning av reformens påverkan på undervisningen 

Sammanfattningsvis visar det sig att bollsporter är dominanta bland alla lärare. De 

vanligaste utövade idrotterna är fotboll, bandy och golf. Majoriteten av utövade 

idrotter bland lärarna är också lagidrotter Det finns inslag av enskilda idrotter i form 

av golf, tennis och tyngdlyftning men majoriteten utgörs av lagidrotter. 

Det har kommit fram lite olika svar av lärarna när det gäller påverkan av idrottslig 

bakgrund. Gemensamt för de flesta är att de på ett eller annat sätt tror att det påverkar. 
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Däremot hur det påverkar har lärarna lite olika svar på. Den idrottsliga bakgrunden är 

däremot inte det enda som påverkar utan det kan vara andra faktorer som lärarna 

också nämner här ovan (Bourdieu 1999, s. 18).  

Många av lärarna svarar att de inte ser någon större skillnad i undervisningen. 

Däremot så verkar det som att de flesta av lärarna har förändrat deras undervisning 

utan att egentligen tänka på det. Förändringarna som har skett är i förhållande till de 

nya riktlinjerna i styrdokumenten. Lärarna verkar förhålla sig till de nya 

styrdokumenten vilket resulterar i att undervisningen förändras. Lärarnas habitus 

påverkar undervisningen lite men det är styrdokumenten som styr (Broady 1999, s. 

18). 

6.3 Elevers idrottsliga habitus och skolors traditioner  

Den kultur och de traditioner som fanns på lärare 1 skola påverkas av skolans 

möjligheter till lokaler. Skolan har majoriteten av lektionerna i en idrottshall som ägs 

av ett idrottsförbund vilket påverkar valet innehåll. Det idrottsförbund det gäller kan 

tyvärr inte avslöjas då det riskerar att avslöja anonymiteten. Som lärare 1 säger: Det 

är såklart inte uttalat, inofficiellt tryck att spela mer **** (idrotten). De inofficiella 

traditionerna blir då den sporten eftersom utbudet av lokaler ser ut som det gör. 

Annars är det en mer akademisk skola uttrycker läraren vilket kan påverka elevernas 

idrottsliga habitus (Engström 2013, s. 46). Läraren hävdar att det inte finns några 

andra idrottsliga traditioner som påverkar lärarens undervisning.  

Elevernas habitus på skolans har varierat lite under åren som lärare 2 har jobbat där. 

Ett tag menar hen att det var många elever som spelade ishockey vilket också var 

problematiskt då: Dom trodde dom var mer värda än alla andra. Idag är det fotboll 

och innebandy som är mest dominanta men det är inget som märks i undervisningen 

enligt läraren. Idrotten på skolan alltid haft en hög status och hög närvaro på 

idrottslektionerna. Det tolkas som att skolan lärare 2 arbetar på har stort fokus på 

idrott och hälsa där eleverna också tycker om idrott och hälsa samt att idrotta på 

fritiden. Jämför det med lärare 1 skola där det var mer akademiskt fokus och 

idrottsundervisningen var i en hall som ägdes av ett idrottsförbund (Engström 2013, s. 

47-48). Under och efter reformen var det inte heller några externa påtryckningar utan 

det var upp till idrottslärarna att sköta reformen kollegialt. Reformen påverkade inte 

ämnet då idrotten fortsatte vara populär bland eleverna.  
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Likt lärare 2 så menar lärare 3 att det inte finns några speciella traditioner på skolan 

utan hen lyfter att ämnet idrott och hälsa ses som ett viktigt och roligt ämne. Genom 

att använda sig av mycket lek och spel i början av årskurs 7 så har idrottslärarna 

skapat en känsla av eleverna tycker det är kul att gå till idrotten. En tradition är, som 

läraren uttrycker det: Vi är dåliga på friluftsliv, det är en tradition vi har haha, får jag 

nog säga tyvärr. Att vi inte riktigt hittat, först i år som vi har försökt att jobba lite 

hårdare med det. Men annars så är väl det en tradition. (Lärare 3). Traditionen är att 

friluftsliv får lite tid i undervisningen men däremot är de duktiga på spel och lek, 

orientering och dans. Fotboll och innebandy de största idrotterna bland eleverna men 

det är också de idrotter som undervisningen består minst av. Som läraren säger så kan 

det bero på att hen vet att eleverna får utföra de aktiviteterna på fritiden och därför 

väljs de bort. Elevernas nuvarande idrottsliga habitus, i form av elevernas 

fritidsaktiviteter, påverkar inte lärarnas eller skolans sätt att arbeta med 

undervisningen och verkar inte gjort det efter reformen heller (Bourdieu 1977, s. 78-

79). Det visar på att det är svårt att förändra traditioner. 

På lärare 4 skola finns det en idrottslig tradition i form av stort fokus på skridskor och 

orientering som utövas mycket i undervisningen. Läraren menar att det finns goda 

förutsättningar för skridskor och orientering. Det är två aktiviteter som haft starkt 

fäste på skolan och utgör en stor del av elevernas idrottsliga habitus. Det fanns inga 

påtryckningar från rektorer eller föräldrar när det gäller val aktiviteter. Skolan hade 

tidigare en tradition att ta in ”experter” från olika föreningar som skulle hålla i ett 

undervisningstillfälle. Det var däremot något som inte kunde fortgå då det fanns en 

problematik som läraren berättar om:  

Och lika dant kunde exempelvis bågskytteföreningen komma och hålla i en del 

av en friluftsdag och det är ju bra men har man börjat i den snurren då får man 

extremt noga med att det inte är ens egna intressen som styr då utan då får jag 

tacka och bocka om även schackklubben kommer och vill vara med. För då har 

jag ju startat rullningen där. (Lärare 4) 

Skolan verkar ha haft som tradition att pröva på olika aktiviteter men det är nedlagt. 

Läraren nämner att det är ett par år sedan men kommer inte riktigt ihåg när det lades 

ner. Det kan vara så att reformen påverkade sättet att arbeta på för att fokusera mer på 

det centrala innehållet snarare än en bredd av aktiviteter. Skolan följer då Skolverkets 
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riktlinjer men eleverna får inte möjligheten att testa olika kroppsövningslogiker 

(Engström 2013, s. 47-48).  

Det finns egentligen inga idrottsliga traditioner på lärare 5 skola utan lärare försöker 

täcka upp det mesta. Läraren menar att dansen kan bli lidande och det tolkas som det 

beror på Akilleshälen, som nämns här ovan. Läraren menar också att dans inte utgör 

någon större del av elevernas idrottsliga habitus. Däremot finns en problematik där 

vissa delar blir lidande på grund av materialbrist. Läraren lyfter problematik med 

orientering där en brist på kartor över området gör det svårt att utföra. Friluftsliv är 

också problematiskt där det behövs köpas in mer material men utan gehör från 

rektorn. Det går ju inte att ha en klass på 30 elever och två trangiakök. säger lärare 5 

och syftar på skolans snäva budget vilket innebär att utbudet blir begränsat (Engström 

2013, s. 45). Det finns däremot inga påtryckningar kring valet av aktiviteter från 

rektor, föräldrar eller liknande utan det sköter idrottslärarna själva. I Lgr11 har 

friluftsliv fått en större plats än Lpo94 men trots det verkar det som att skolan inte 

gjort något åt den saken.  

De ekonomiska aspekterna lyfter även lärare 6. Det verkar inte finnas några idrottsliga 

traditioner på hens skola. Läraren hävdar dock att skolan ligger i ett socioekonomiskt 

svagt område vilket påverkar valen av undervisning. Att åka skridskor är till exempel 

något de har fått sluta med eftersom eleverna inte har egna skridskor och kommunen 

skolan ligger i har inte budget till att köpa in skridskor. Som läraren säger så finns det 

påtryckningar kring besparingskrav vilket verkar påverka traditionerna. De 

sociokulturella aspekterna påverkar också elevernas idrottsliga habitus. Denna 

problematik var däremot främst efter reformen så under reformen påverkades inte 

skolans idrottsliga traditioner (Engström 2013, s. 45). 

Fem av sex lärare verkar överens om att det inte finns några externa påtryckningar 

från rektor eller skolledning kring vissa aktiviteter. Det är lärare 6 som menar att det 

finns påtryckningar att inte åka skridskor eftersom det är för dyrt. Det finns däremot 

idrottsliga traditioner på alla skolor. Vissa är inofficiella som lärare 1 situation med ett 

idrottsförbund som äger idrottshallen eller lärare 5 situation med orientering och 

friluftsliv där material gör det svårt att utföra vissa aktiviteter (Engström 2013, s. 45). 

Lärare 2 och lärare 3 hävdar att de populäraste idrotterna som eleverna utövar på 

fritiden är de idrotter som får minst undervisningstid i ämnet. Anledningen till det 
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hävdar lärarna bero på eleverna får utföra aktiviteterna på fritiden. Eleverna formar 

deras habitus på fritiden snarare än i skolan (Engström 2013, s. 47). 

6.4 Sammanfattning  

Lärarna belyser det faktum att ämnet idrott och hälsa har förändrats från ett 

prestationsämne till ett kunskapsämne där elevernas förmågor sätts i fokus. Lärarna i 

studien är positiv inställda till Lgr11 och Lgy11 och beskriver hur den ger stora 

möjligheter för tolkning, både innehållsmässigt och med kunskapskraven. Lärarna 

lyfter fram att ämnet nu handlar om att bedöma på vilket sätt eleverna utför momenten 

och inte med vilket resultat. Lärarna anser det vara mer rättvist. 

Det finns likheter i hur lärarna upplevde implementeringsarbetet. Från skolan eller 

kommunens håll ser studien prov på skolkulturen det påtvingade kollegiet. Ett 

administrativt beslut där skolledningen lägger upp en plan för arbetet. Det bestod ofta 

av samarbete inom arbetslag och då mellan lärare från olika ämnen (Hargreaves 1998, 

s. 207). För att få arbeta med läroplanen tillsammans med andra idrottslärare använde 

de sig av samarbetskulturen. Ett arbete som kännetecknas av att lärarna på eget 

initiativ upprättat ett samarbete (Hargreaves 1998, s. 197). Undersökningen visar 

också att lärarna i idrott och hälsa spenderat mycket tid med att enskilt arbeta med den 

nya kurs- och ämnesplanen. Det faller in under den individualistiska kulturen. 

Läroplanen öppnade upp för mycket tolkningar och det lägger vikt på att den enskilda 

läraren skapar sig en uppfattning om hur tolkningarna ska göras (Hargreaves 1998, s. 

178). 

Samtliga av lärarna som har intervjuats har bakgrund inom bollsporter. Vilka 

bollsporter de utövat varierar lite men de populäraste var fotboll, golf och bandy. 

Lagidrott är också något som alla lärare har utövat men vissa lärare har också varit 

aktiva inom individuella idrotter. Den idrottsliga bakgrund som lärarna haft har också 

påverkat deras undervisning och vissa fall även undervisningsstil. Majoriteten av 

lärarna svarar att deras idrottsliga habitus var synligare när de var nya inom yrket och 

de valde då aktiviteter som de själva kände sig trygga i. Sociala omständigheter har 

gjort att lärarnas habitus utvidgats (Broady 1999, 18-19). Lärarna menar också att det 

inte är så idag eftersom de har samlat på sig en erfarenhet inom yrket vilket bidrar till 

att de känner sig trygga i det mesta. Några av lärarna lyfter också att uppväxt samt 
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andra faktorer har påverkat val i undervisningen och undervisningsstil. De valen är 

präglade av lärarnas bakgrund och erfarenheter i livet och inte bara idrottslig 

bakgrund (Bourdieu 2010, s. 165-166).  

Många av de intervjuade lärarna hävdar att det inte blev någon större skillnad på deras 

undervisning före kontra efter reformen. Samtidigt svarar de att de byggt upp 

undervisningen samt bedömning på ett nytt sätt vilket kan tolkas som ambivalent. 

Lärarna har troligtvis ändrat sättet att jobba på utifrån Skolverkets nya direktiv men 

utgår fortfarande från de erfarenheter som de har samlat på sig under åren inom yrket. 

Deras idrottsliga habitus kan återspeglas i deras sätt att ta sig an den nya reformen 

som gick ifrån mätbara resultat. Inom bollsport finns det ofta en vinnare och en 

förlorare som man koras genom resultat. I de nya styrdokumenten skulle lärarna nu 

istället bedöma förmågor och utveckling. För lärarna innebar det ett helt nytt sätt att 

arbeta på vilket de inte var vana vid eller hade någon erfarenhet kring. Deras habitus 

är svårt att förändra men nya riktlinjer gör att de behöver tänka om (Bourdieu 1977, s. 

78-79)  

De idrottsliga traditioner som fanns på skolor har inte påverkats av själva reformen 

utan det är andra faktorer som påverkar val av undervisning. Många av lärarna 

nämner de negativa traditionerna i form av att skolor inte har råd med att köpa in 

material eller utöva vissa aktiviteter. Det på grund av att skolorna har valt att göra 

vissa besparingar. Konsekvenserna syns framförallt inom friluftsliv och skridskor som 

lärarna inte undervisar i så mycket som de verkar önska (Engström 2013, s. 47-48). 

Reformen påverkar alltså inte elevernas idrottsliga habitus utan det är andra faktorer 

som påverkar. Eleverna formar deras habitus på fritiden snarare än i skolan vilket 

innebär att undervisningen inte påverkats. 
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7 Diskussion 

I kommande avsnitt diskuteras resultatet utifrån studiens tre frågeställningen. Följt av 

det kommer en metoddiskussion för att legitimera den valda metoden men också 

påpeka de fallgropar som finns med metoden. Den sista delen är ett avsnitt med vidare 

forskning där det framkommer intressanta tankar kring hur studien kan utvecklas samt 

andra perspektiv att göra studien på.  

7.1 Resultatdiskussion 

För att återkoppla till studiens syfte vill undersökningen uppmärksamma det arbete 

lärare i idrott och hälsa genomförde med 2011 års skolreform och dess egna 

uppfattningar om hur undervisningen påverkades. Studien vill klargöra hur skolor och 

lärare arbetade med implementeringsarbetet av den nya kurs- och ämnesplanen. 

Undersökningen vill också belysa hur skolans idrottsliga traditioner och om elevers 

habitus eventuellt påverkade idrottslärarnas arbete med reformen samt om lärarnas 

egna idrottsliga habitus hade någon inverkan på arbetet med reformen. Studien vill 

lyfta fram verksamma lärares upplevelser av reformen och dess konsekvenser. 

7.1.1 Hur skolan och lärarna delade upp implementeringsarbetet 

Studiens första frågeställning vill undersöka hur skolan/lärarna arbetade med de nya 

kurs- och ämnesplanerna. Vad lärarna i idrott och hälsa fick för förutsättningar att 

implementera reformen. Vad undersökningen visat är att arbetet går att dela upp i tre 

steg. Hur skolan arbetat, hur lärarna inom samma ämne och hur enskilda lärare arbetat 

med reformen. Från skolan eller kommunens håll ser undersökningen prov på 

skolkulturen det påtvingade kollegiet (Hargreaves 1998, s. 207). Ett samarbete som 

bestämts av skolledningen. Till största del bestod skolans bestämmelser av ett 

samarbete över hela skolan där reformen lyftes i storforum utan någon vidare 

koppling till respektive ämne. Undantag fanns då en skola delat upp arbetet ämnesvis 

och det var enligt läraren så de ville ha det. Lärarna i idrott och hälsa har uttryckt att 

arbetet med nya kurs- och ämnesplaner borde ske inom ämnet. Att lärarna ämnesvis 

ska arbeta med styrdokumenten för att få en smidig implementering. Det visades 

genom Hargreaves samarbetskultur vilken de flesta lärare arbetade efter (Hargreaves 

1998, s. 197). För att få arbeta med läroplanen inom ämnet har lärarna på eget initiativ 
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upprättat ett samarbete. Lärarna samarbetar för att uppnå ett specifikt mål. Målet är att 

tillsammans få bättre förståelse för den nya läroplanen. Lärarna som undersökningen 

riktat sig mot beskriver också hur mycket av arbetet med reformen genomförts enskilt. 

Läroplanen har stort utrymme för tolkningar och det medför ett arbete för den 

enskilda läraren att skapa sig uppfattningar om hur dessa tolkningar ska göras. Arbetet 

genomfördes då också utifrån den individualistiska kulturen (Hargreaves 1998, s. 

178). Lärarna i idrott och hälsa fick lägga mycket tid att individuellt arbeta med den 

nya kurs- och ämnesplanen. För att konkretisera visar studien att 

implementeringsarbetet till största del genomförts genom det påtvingade kollegiet i 

storforum på skolorna. Genom samarbetskulturen så att lärarna ska få arbeta inom 

ämnet med den nya kurs- och ämnesplanen samt den individualistiska kulturen. 

Arbetet med den svenska reformen går att koppla till det Thomas Skovgaard skrev om 

den danska reformen. För att kunna genomföra en lyckad reform måste samarbetet 

komma från alla skolans parter och att alla ger sitt fulla stöd till reformen (Skovgaard 

2015, s. 3-4). Det handlar om en inställning till att vilja förändra och förbättra. 

Lärarna i studien ser 2011 års skolreform som något positivt. De beskriver hur ämnet 

idrott och hälsa förändrats och hur det måste förändras för att utvecklas. Lärarna 

delger också sina funderingar och tankar om hur en reform bäst implementeras. 

Arbetet innan reformen hade lärarna olika uppfattningar av men något som 

majoriteten tryckte på är fortsatt arbete efter reformens genomförande. Det går inte att 

sluta arbetet när reformen träder i kraft utan det är en process som behöver tid och 

arbete. 

7.1.2 Hur undervisningen påverkades av reformen med utgångspunkt i 

lärarnas idrottsliga habitus 

Lärarna kan uppfattas som aningen motsägelsefulla då det finns indicier på att lärarna 

inte tyckte reformen påverkade undervisningen samtidigt som de pratar om det som 

att den gjorde det. Studien visar att undervisningen påverkades av 2011 års reform. 

Det är genomgående bland alla lärare som har intervjuats. Vissa lärare gör ingen 

avsiktlig förändringen men en förändring sker när de förhåller sig till de nya 

styrdokumenten. Att handla på det sätt kan kännas motbjudande men behöver också 

accepteras ibland (Engström 2013, s. 44). Samtliga lärare hade en bakgrund inom 

olika lagsporter vilket kan ha påverkat deras sätt att ta sig an de nya styrdokumenten. 
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De gamla resultatinriktade styrdokumenten byttes ut mot prestationsinriktade 

styrdokument. Tävlingsinriktningen som är vanlig inom olika bollsporter sitter 

troligtvis i lärarnas habitus vilket resulterar i att det kan ta tid att ta sig an en ny 

reform som inte fokuserar på mätbara resultat. Habitus är inte oföränderligt men det 

kan ta lång tid att ta sig an förändringarna (Bourdieu 1977, s. 78-79). Londos (2010, s. 

197-200) beskriver hur habitus påverkar val av undervisning samt att många 

idrottslärare är fostrade i lagbollstraditioner. Erfarenheten ger en form av kapitalvärde 

som stärker självförtroendet. Det kan vara en anledning varför vissa lärare tog sig an 

de nya styrdokumenten på ett motvilligt sätt som visar sig i denna studie. Med tanke 

på lärarnas habitus hade de troligtvis svårare att förlika sig med de nya 

styrdokumenten. Lärarnas idrottsliga habitus påverkar då sättet att ta sig an reformer 

men det är i liten utsträckning. Slutsatserna kring lärarnas sätt att ta sig an en reform 

kompletterar Londos (2010) studie och denna studie visar på nya resultat i ämnet.  

De flesta idrottslärarna medger att deras undervisning inte påverkades av reformen. 

Det kan bero på att de har en fungerande planering vilket resulterar i att de också har 

en fungerande undervisning. Det beror också på att vissa delar i den nya läroplanen 

också fanns med i den gamla. Med det i åtanke är det inte konstigt att lärare inte gör 

stora förändringar vid en ny reform. Den erfarenhet de samlat på sig under deras 

aktiva yrkesliv har skapat en trygghet som är grundat i ett idrottsligt habitus. Lärarna 

behöver då inte tänka för att handla eller reagera utan de vet vad som fungerar 

(Engström 2013, s. 43). Som de flesta lärarna nämnde har deras idrottsliga bakgrund 

hjälpt dem på olika sätt. De erfarenheterna som lärarna samlat på sig verkar i viss mån 

vara grundat i deras idrottsliga bakgrund. 

I analysen framkommer det också att bakgrund, uppväxt eller hur du är som person 

påverkar hur lärare tar sig an reformer. Lärarna har samlat på sig ett habitus från sin 

uppväxt utanför idrotten också vilket inte är konstigt. Det påverkar också 

undervisningen och hur lärare tar sig an en förändring. En lärare uttrycker sig på 

följande sätt som är talande för just det: Jag tror inte bara att det är den idrottsliga 

bakgrunden som påverkar utan hur man har fungerat i sin barndom och uppväxt och 

hela faderullan. (Lärare 4). Det är inte bara en social reproduktion av normer och 

beteenden som styr idrottslärarnas habitus som Larsson (2010) och Sirna, Tinning och 

Rossi (2009) studier vill framföra. Denna studie visar på ett annat resultat vilket visar 

på att idrottslärarna själva tror att andra aspekter påverkar en reform.  
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7.1.3 Hur undervisningen påverkades av reformen med utgångspunkt i 

idrottsliga traditioner och elevernas habitus 

Skolans idrottsliga traditioner påverkades inte speciellt mycket av den nya reformen. 

Samtliga lärare pratar om att reformen inte påverkade skolans traditioner eller elevers 

idrottsliga habitus. De traditioner som funnits på skolan sedan tidigare förblev starka 

även efter reformen (Bourdieu 1977, s. 78). Exempel så förblev idrotten fortsatt stark 

eller så fortsatte skridskor vara en aktivitet som lärarna fortsatte utföra. Det stärker 

tesen som Larsson (2016) nämner om att de idrottsprofilsskolorna är starkt förknippat 

med vissa idrotter. Elevernas habitus påverkade inte arbetet med reformen. Det verkar 

istället som att det är lärarnas habitus som styr traditionen i vissa fall. Har lärare 

arbetat länge på en skola så verkar de förknippa aktiviteter eller traditioner med just 

den skolan (Engström 2013, s. 46-47). De negativa traditionerna verkar också vara 

svåra att bryta. Negativa traditionerna kan bero på tillgång till lokaler och miljöer eller 

brist på finansiella medel vilket Londos (2010) visar i sin studie. Vissa lärare nämner 

att deras skolor är dåliga på undervisning kring friluftsliv. Det är delar som inte 

elevernas habitus påverkar utan det är andra sociokulturella omständigheter. Det trots 

att friluftsliv har fått en större plats i Lgr11 än Lpo94. Frågan är hur stor plats 

friluftsliv behöver i styrdokumenten för att skolorna faktiskt ska bli bättre på det. De 

traditioner som finns på skolorna verkar vara svåra att bryta även om det kommer nya 

styrdokument. Resultatet blir då att undervisningen inte påverkades trots att den i viss 

mån borde. Anledningen som ges som svar är detsamma som Londos (2010) kommer 

fram till vilket är att det inte finns kapital för att köpa in material (Engström 2013, s. 

48).  

7.2 Metoddiskussion 

Denscombe (2017, s. 277-278) belyser kritik och fallgropar som bör undvikas vid 

genomförandet av intervjuer. En av dessa är självpresentation, att minimera sin 

påverkan på resultatet av intervjun genom att ha en neutral och passiv hållning. 

Antyder objektet att intervjuaren reagerar antingen negativt eller positivt på svaren 

kan svaren förändras. Medvetet eller omedvetet vill intervjuobjektet ge 

tillfredsställande svar. Visar intervjuledaren vilka svar som uppskattas riskerar 

resultatet att påverkas. Ytterligare en kritik på intervjuer som datainsamling är 

validiteten. Det baseras på vad människor säger och inte vad de faktiskt gör. Det är 

vanligt att människor säger vad de egentligen föredrar och inte alltid hur de faktiskt 
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agerar. En kritik mot den semistrukturerade intervjun som används i denna studie är 

tillförlitligheten. Det kan vara svårt att vara konsekvent då varierande svar resulterar i 

varierande följdfrågor. De olika lärarna som intervjuas befinner sig i skilda kontexter 

och ger därför olika infallsvinklar som blir relevanta att följa upp. Det är en kritik mot 

intervjuformen men kan också ses som en av dess mest positiva drag (Denscombe 

2017, s. 293-294). Det finns kritik mot alla forskningsmetoder, det handlar att vara 

medveten om dessa för att kunna genomföra en bra och välutförd datainsamling. Med 

alla dessa risker i åtanke har datainsamlingen kunnat utföras. Lärdomar till nästa gång 

är att det är fördelaktigt att erbjuda telefonintervjuer direkt för att även intervjuobjekt i 

närområdet kan föredra en intervju via telefon. De material denna studie fick in av 

telefonintervjuer och fysiska träffar höll samma kvalitet. En annan lärdom är att göra 

en pilotintervju med intervjuobjekt för att se om frågorna fungerar. På så vis 

elimineras risken att utföra en sämre första intervju på grund av frågorna. I det stora 

hela lämpar sig den valda metoden bäst för studiens syfte och frågeställning trots att 

det alltid finns fallgropar.  

7.3 Vidare forskning  

Vid studiens inledande fas uppmärksammades att det inte finns mycket tidigare 

forskning likt denna studie. Det är ett spännande område, speciellt nu när det pratas 

om nya förändringar i styrdokumenten till 2020. Det hade varit spännande att prata 

med lärare under tiden de tar sig an en reform. Studien syftar till att undersöka 2011 

års skolreform och det är idag ett tag sedan den genomfördes. Lärarna har därför 

förlitat sig på minnet och det kan finnas många tankar som lärarna inte kommer ihåg. 

Att i realtid få se hur skolor och lärare tar sig an reformer hade varit intressant. 

Studien undersöker vilka skolkulturer som genomsyrade arbetet med reformen. Det 

hade varit spännande att utveckla studien och undersöka vilka sätt som anses vara 

bäst. Vilka som lärare strävar efter men också på vilka sätt skolan som organisation 

eftersträvar. Eventuellt även se på det ur ett samhällsperspektiv. Hur politikerna och 

de som ligger bakom reformen tänker kring reformarbete. Ytterligare en intressant 

ingång i ämnet är att istället för att se på lärarnas idrottsliga habitus undersöks 

elevernas. Att se hur det påverkar hur de ser på ämnet och även vilka elever som 

tenderar att lyckas i ämnet idrott och hälsa. Ett annat intressant perspektiv för vidare 

forskning hade varit att se hur skolor arbetar med de negativa traditioner som finns på 

vissa skolor i studien. Som resultatet visar så menar lärare att det inte finns material 
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till att utföra vissa aktiviteter som står med i styrdokumenten. Hur arbetar då skolor 

och skolledning med denna fråga om det kommer en ny reform som visar sig vara mer 

fokuserad på just de bristfälliga aktiviteterna.  
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8 Sammanfattning 

För att summera studien så visar resultatet att implementeringsarbetet skett genom det 

påtvingade kollegiet, samarbetskulturen och individualistiska kulturen. Lärarnas 

idrottsliga habitus påverkade undervisningen men med nya reformens 

prestationsinriktade styrdokument tog förändringen tid då lärarnas habitus grundar sig 

i tävlings- och resultatinriktade idrotter. Det visade sig också att elevernas habitus inte 

påverkade arbetet med reformen och skolans traditioner förblev desamma. Lärares 

habitus har en fortsatt stark påverkan på undervisningen men med utgångspunkt i 

styrdokumenten. De didaktiska implikationerna som kan uppstå utifrån studiens 

resultat visar på att lärare förhåller sig professionellt och följer styrdokumenten i de 

flesta fall. Det syns däremot att lärarnas habitus speglar eller har speglat deras 

undervisning vilket kan bli problematiskt. De didaktiska nycklarna i form av vad som 

ska göras, hur det ska göras och varför det ska göras kan bli lidande. Vad som ska 

göras kan då påverkas av den idrottsbakgrund läraren har. Hur det ska göras kan också 

påverkas eftersom det finns en risk att lärare är kvar i tankebanor från föreningslivet. 

Varför det ska göras grundar sig i styrdokumenten men också för att läraren är 

bekväm med aktiviteten. De didaktiska implikationerna blir då om lärare gör det för 

ett eget intresse eller utifrån Skolverkets riktlinjer.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej. 

Vi är tre studenter på Linnéuniversitetet som läser femte året på 

ämneslärarprogrammet med inriktning idrott och hälsa. Vi skriver nu under hösten 

våra examensarbeten och eftersom det kommer nya styrdokument i ämnet 2020 så har 

vi verkligen fastnat för att se hur reformarbetet såg ut inför 2011. Syftet med studierna 

är att se hur skolor och lärare i idrott och hälsa arbetade med den reformen. Studierna 

vänder sig till lärare i idrott och hälsa som var verksamma under reformen 2011. Var 

du inte verksam lärare under 2011 passar du tyvärr inte in i våra urval. Således undrar 

vi om Du som verksam lärare i idrott hälsa har möjlighet att delta i vår studie.  

  

Vi kommer att göra två olika studier där samma empiri analyseras ur två olika 

perspektiv. Studierna är examensarbeten på avancerad nivå och är en del av 

utbildningen som ämneslärare vid Linnéuniversitet i Växjö. Studierna kommer att 

genomföras med intervjuer under hösten 2019 och vi tror att en intervju med dig 

kommer att ge intressanta vinklar och därmed viktig information som kan spela stor 

roll för arbetenas fortsättning och dess analyser. Intervjun kommer att beröra dina 

erfarenheter, upplevelser och minnen av införandet av 2011 års styrdokument i idrott 

och hälsa. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter, det är viktigt att intervjun sker i 

ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in 

och transkriberas. 

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och Du och din skola 

kommer att förbli anonym. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras. När de två studierna är färdiga och godkända kommer de att 

finnas att tillgå på DiVA som är en databas för uppsatser på Linnéuniversitetet. 

Inspelningarna kommer att raderas när studierna är godkända. Du kommer ha 

möjlighet att ta del av studierna genom att få kopior av dem. 
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Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering. 

Vi hoppas verkligen Du vill delta i denna studie som eventuellt kan underlätta 

kommande reformarbete. Kan du tänka dig att ställa upp så svara på mailet så kommer 

vi med mer information. Ditt deltagande hade varit väldigt värdefullt för oss.  

Ansvariga för studien är Tobias, Christoffer och Petter samt vår handledare Bo 

Carlsson. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av 

oss. 

 

Med vänliga hälsningar, Tobias, Christoffer och Petter 

 

Studenter 

Tobias Engborg (te222fm@student.lnu.se, 072-323 04 04) 

Petter Magnusson (pm222es@student.lnu.se, 072-743 12 16) 

Christoffer Åkerstedt (ca222uq@student.lnu.se, 070-520 50 59) 

Handledare 

Bo Carlsson (bo.u.carlsson@lnu.se) 
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Bilaga 2 

Bakgrund – Tema 1 

Hur länge har du jobbat som idrottslärare? 

Var utbildade du dig? 

Hur länge har du jobbat på denna skola? Var jobbade du isåfall innan denna 

arbetsplats? 

 

Idrottslig bakgrund - Tema 2 

Vad har du själv för idrottsbakgrund? 

Är du nu aktiv inom någon idrottsförening? 

Tror du att din idrottsbakgrund har någon påverkan på din undervisning? 

Finns det några idrottsliga traditioner på den skolan du jobbar på? 

Upplever du att det finns externa påtryckningar för speciella aktiviteter? 

Har skolans idrottsliga tradition påverkat ditt sätt att planera och undervisa? 

 

Reformen - Tema 3 

Vad tyckte du om reformen som kom 2011? 

Hur upplevde du implementeringen av den nya läroplanen?  

Fick ni någon utbildning i de nya styrdokumenten och isåfall vad var det för typ av 

utbildning? Om ni inte fick det, var det upp till enskilda läraren att ta ansvar för det? 

Vilka förutsättningar fick ni för implementeringen? (Var det extern utbildning, 

ämneslagsvis eller enskilt ansvar?) 

Upplevde du förutsättningarna som tillräckliga för en god implementering? 

Kommer du ihåg vad du tyckte om skolreformen som kom 2011, alltså de nya kurs- 

och läroplanerna. 
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Var det någon skillnad på din undervisning före implementeringen kontra efter? (Vad 

berodde det på? 

(Tror du att din idrottsliga bakgrund påverkade ditt arbeta med reformen?) 

Fick du några påtryckningar från skolledning om undervisningen kopplat till den 

idrottsliga traditionen? 

 

Övrigt 

Är det något ytterligare du vill lägga till eller fråga om? 

 


