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lärarperspektiv.

Schools sportseducation – from performance to participation

      - A historical comparison between Lgr 80 and Lpo 94 from a teacher perspective. 

Antal sidor: 53

Syftet med vår studie är att jämföra Lgr 80 med Lpo 94 för att undersöka förekommande 

förändringar mellan dessa reformer i idrottsundervisningen i en historisk process fram till 

idag. Studien grundas på ett socialhistoriskt perspektiv, där idrottslärares erfarenheter kring 

arbetslivet i skolans verksamhet har upplevts under de senaste 30 åren.  Studien är därmed 

avgränsad till ett lärarperspektiv.   

Bakgrunden till denna studie är vårt intresse för de historiska förändringsprocesser som sker i 

samhällen och så även i skolans verksamhet med reformer. Vad reformerna har fått för 

genomslagskraft och konsekvenser i dagens skola och för lärarrollen med fokus på ämnet 

idrott och hälsa är vårt undersökningsområde. Inför vårt kommande yrke ger denna 

intressestudie oss förhoppningsvis en ökad förståelse och medvetenhet kring varför skolan 

har utvecklats som den har gjort och vad det skapar och framkallar för typ av skeenden inom 

idrott och hälsas undervisning. 
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Metoden vi har använt oss av är kvalitativ, då vi använt oss av öppna intervjuer. Urvalet har 

varit fyra lärare på två olika skolor.

Vår teoretiska bakgrund behandlar begreppen normativ nivå som styrdokument och den 

praktiska nivån som skolans verksamhet med områden kring idrottsundervisningen och 

lärarrollen under förändring. 

I resultaten har vi fått fram att samverkan har skett tidigare i Lgr 80 men med Lpo 94 ökade 

den radikalt då det upprättades arbets- och ämneslag. Tid till ämnet idrott och hälsa har 

minskat men fler arbetsuppgifter har tillkommit för så som mer dokumentation, 

betygssamtal, sociala kontakten med elever och föräldrar. Lärarrollen och 

idrottsundervisningen har på så vis förändrats under denna tidsperiod.

Resultaten av vår intervjustudie har visat att lärarna ansåg att det har blivit definitivt sämre 

efter att skolor decentraliserades från statligt till kommunalt ansvar. Ekonomiska resurser är 

det som styr och det är färre anställda lärare mot elevantal idag efter kommunaliseringen. 

Lärarna upplever problematik med kursplanens betygskriterier som är både svårtolkade men 

även svåra att uppnå för elever. Det har visat sig att lärarkåren fick väldigt lite fortbildning 

innan reformen 94 som gjorde att alla tolkade läroplanen olika. Lärarna uppnår goda resultat 

med eleverna i sin undervisning med liten marginal och det beror på god organisation och 

samverkan idrottslärare emellan. 

Sökord: Normativ nivå - Lgr 80 och Lpo 94, praktisk nivå – idrottsundervisning, lärarrollen  
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Förord

Inför vårt val att studera ämne låg det ett stort intresse både för det historiska och idrottsliga 

genren i kring samhälls- och skolutvecklingen. Vid fördjupning av arbetet i form av litteratur 

och intervjuer har lärdomen vuxit och berikat oss, vilket vi kommer att ha behållning utav i 

vårt framtida yrke. Det har funnits mycket material att ta del av och respondenterna har 

delgivit oss sina erfarenheter av läraryrket och den verksamhet de har varit en del av. Vi har 

kunnat utröna förändringar under denna tidsperiod, därför vill vi tacka er idrottslärare för ert 

välvilliga tillmötesgående och entusiasmerande intresse för våra intervjuer och för vårt 

arbete. Ett stort tack till vår handledare Gunlög Fur som under arbetets gång har diskuterat 

och inspirerat oss, även tack till Ulla Rosén som lotsade oss vidare i arbetet med goda 

synpunkter. Vi vill slutligen tacka varandra för ett gott arbete där vi känner att vi 

kompletterat varandra på ett givande sätt. 
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1. Inledning

Vi har en förhoppning om att vår studie kommer att ge svar på idrottslärares upplevelse och 

erfarenhet kring reformeringarna de senaste 30 åren och om förändringar har skett i skolan 

med lärarrollen och i ämnet idrott och hälsa. Studien kommer att hjälpa oss i vår blivande 

profession som idrottslärare, då vi nu får möjlighet att få en inblick i hur synen på ämnet har 

förändrats. Det är av stor vikt att få en uppfattning om utvecklingen samt även att förstå 

varför både skolor, elever och föräldrar kan och bör ha synpunkter på hur lärare genomför sitt 

arbete och deras val av att använda sitt material på lektionerna. Vi har en åsikt om att varje 

lärare bör motivera sitt val av innehåll i undervisningen då alla inte har en förståelse för den 

senaste reformen och dess syfte. Vi har valt att använda oss av benämningen ”idrottsämnet” 

för att gestalta båda läroplanerna och idrottsundervisningen för att ge uttryck på ett enkelt sätt 

och underlätta läsningen.

Ämnet idrott och hälsa har i likhet med andra skolämnen utvecklats i ett kulturellt och 

historiskt perspektiv, där olika krafter såsom sociala och politiska drar åt olika håll. Ämnets 

innehåll och dess utformning har i alla tider varit ett diskussionsämne. I dagens skola är det 

flera parter som vill ta del av och ha synpunkter om ämnet idrott och hälsa. Dessa 

intressenter är Skolverket, Folkhälsoinstitutet, Idrottsrörelsen, handikappsorganisationer, 

främjandeorganisationer, lärare, föräldrar och elever.1

Förändringar som sker i samhällen är snabba och radikala som skolan inte kan stå emot utan 

måste följa utvecklingen av verksamheten för att den ska svara upp till världens omdaningar. 

Om skolan förblir oföränderlig eller enbart omformar sig i liten utsträckning kan andra 

verksamheter etablera sig och ersätta den skola som idag verkar ibland oss. De nyetablerade 

skolorna kan vara mer öppna men även inte fullt så lätthanterliga och legitima.2

Tidigare undersökningar visar att förändringsprocesser som sker i skolor vid omorganisation 

kan utebli eller ta lång tid, därför att lärar- och skolkulturer är implementerad av konservatism 

och individualism.3 Andra faktorer som kan utgöra bromsande effekter för att förändringar             

                                                
1 C, Annerstedt, m. fl. Idrottsundervisning ämnet Idrott och hälsa. 2001.
2 H, Gardner. Den bildade människan. Hur vi verkligen förstår det vi lär oss. 2000: 20ff.
3 A, Maltén. Det pedagogiska ledarskapet. 2000: 157f. Se även A, Hargreaves. Läraren i det postmoderna 
samhället. 1998. 
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ska äga rum är ekonomiska resurser, som ger eftervärkningar vad det gäller 

kompetensutveckling, ramfaktorer så som elevantal, materialtillgång och lärartäthet.4

Skolreformer som skett under de senaste 30 åren är två läroplaner, Läroplan för Grundskolan 

1980, Lgr 80, och Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmen, Lpo 94. Under 1980-talet skedde försiktig decentralisering av skolan för att i 

början av 1990-talet låta skolorna bli helt decentraliserade då socialdemokratisk regering lät 

förverkligade äga rum med prägling av valfrihet5 och ”frihetsrevolution”6 med lokala beslut 

och med centralkontroll. Tidigare agerade staten med regelstyrning i Lgr 80 som bestämde 

om hur arbetet i skolan skulle organiseras och bedrivas.  I den nuvarande målstyrningen med 

Lpo 94 anges vad arbetet ska resultera i där elever ska nå upp olika mål i de olika 

årskurserna. Med denna reformförändring måste därför lärarna utveckla ett tänkande om vad 

det är som ska utförs, med andra ord vad det är som eleverna ska utveckla och med detta 

förväntas det av lärarna att de ska göra eleverna medvetna och delaktiga i detta tänkande.7

Läraren förväntas inte längre enbart vara en genomförare av läroplanerna utan lika mycket den 

som skapar miljöer för lärande och konstruerar elevernas läroplaner. Därigenom utvidgas lärarnas 

planerande arbete till att utforma en miljö där läroplanens mål har chans att förverkligas. Medan 

lärararbetet tidigare omfattat planering av aktiviteter och material (ingredienser) till skolarbetet 

omfattar det nu också formerna för verksamheten, liksom ramarna.8

Vi kommer att studera Lgr 80 och Lpo 94 i idrottsämnet för att ta reda på skillnader dem 

emellan. Vår undersökning kommer att beröra frågor om idrottsämnets senaste kursplan har 

utgjort genomslag i verksamheten gentemot den tidigare kursplanen i ämnet. Förändringar 

som skett efter 1980 års läroplan är att ämnets namn blev ”idrott”, där lärarna hade klara mål 

och direktiv för hur undervisningen skulle bedrivas samt att den var mer prestationsbaserad. 

Från 1994 års läroplan är ämnets benämning ”idrott och hälsa” där syftet är att bidra till 

elevernas fysiska, psykiska, sociala och estetiska utveckling samt att förmedla och utföra 

motions- och idrottsvanor som är bestående i framtiden.9

                                                
4 B, Sandahl. Ett ämne för alla? 2005. Se även A, Hargreaves. Läraren i det postmoderna samhället. 1998 och 
L, Isberg. Lärarrollen i förändring. 1996. 
5 G, Richardsson. Svensk utbildningshistoria. Skola och samhälle förr och nu. 2004: 238.
6 G, Richardsson. Svensk utbildningshistoria. Skola och samhälle förr och nu. 2004: 254ff.
7 I, Carlgren och F, Marton. Lärare av i morgon. 2001: 82. 
8 I, Carlgren och F, Marton. Lärare av i morgon. 2001: 82.  
9 J, Lindroth och A, Blom. Idrottens historia. Från antika arenor till moderna massrörelse 1995: 270ff. 
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Vad det gäller idrottsämnets samverkan står det i Lgr 80 som en yrkan, men med Lpo 94 

reformen finns inga tydliga krav om samverkan men istället infördes årsarbetstid för att öka 

möjligheterna med samverkan mellan lärare. Tillägg gjordes av Skolkommittén i SOU, 1997, 

om tydlighet kring samverkan i skolan som de motiverade med att det behövs i framtiden och 

det kommer att leda till att lärare ingår i arbetslag inom en kommande tid. Samverkan är ett 

led mot professionalisering och skolutveckling, enligt Lärarnas Riksförbund och 

Lärarförbundet. Det som kan försvåra samverkan för idrottslärare är att de är enbart 

ettämneslärare samt att idrottslokalerna är byggda en bit ifrån skolans huvudbyggnad.10

Märkbart är att den obligatoriska tiden i den senaste kursplanen i idrottsämnet är avsevärt 

mindre än tidigare, vilket gäller även för friluftsdagarna i skolan. ”I debatten om ämnets 

dimensionering har man sett det som paradoxalt att den fysiska fostran reducerats i en tid 

präglad dels av mer stillasittande än någonsin, dels av ökande vetenskaplig insikt om den 

fysiska rörlighetens betydelse”.11 Lpo 94 minskade antalet obligatoriska timmar i skolämnet 

idrott och hälsa för att ge eleverna fria val, där elevens lärande ska stå i fokus i 

undervisningen och inte antal tilldelade timmar i enskilda ämnen, enligt SOU, 1997.12  

Hösten 2003 gjordes dock tillägg i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och för de 

frivilliga skolformerna, där dåvarande utbildningsminister, Thomas Östros, poängterade 

starkt att barn och ungdomar behöver mer fysisk aktivitet och att det angår hela samhället. 

Därför vill regeringen tillägna elever mer tid med rörelse i skolan i ett ämnesövergripande 

perspektiv på fysisk aktivitet.13

De komplexa problemen och utmaningarna som följer med omstrukturering av skolan gör det 

angeläget att studera problemen som lärarna idag står inför, i syfte att få en förståelse för  

deras förändrade arbetsvillkor i och med den föränderliga världen.14  

                                                
10 I, Karlefors. Att samverka eller…? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan. 2002: 31ff.
11 J, Lindroth och A, Blom. Idrottens historia. Från antika arenor till moderna massrörelse 1995: 277. Se även 
C, Annerstedt, 2001, I, Karlefors, 2002 och B, Sandahl. 2005.
12 I, Karlefors. Att samverka eller…? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan. 2002: 162.
13 NCFF. 2004.
14 A, Hargreaves. Läraren i det postmoderna samhället. 1998: 276.
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2. Syfte och problemformulering

2.1 Syfte

Syftet med vår studie är att undersöka på vilket sätt idrottsundervisningen i grundskolan för 

de senare åren har formats och förändrats de senaste 30 åren samt vad lärare i ämnet anser att 

reformerna har gett för resultat i deras roll som lärare. Vilken upplevelse har lärare kring 

ämnets minskade tidspott och den ökade valfriheten? Vi vill även ta reda på om det har skett 

några förändringar kring betygsättning och samverkan samt om skolan erbjuder elever daglig 

fysisk aktivitet. 

2.2 Problemformulering

Vår studie baseras på följande frågeställningar: 

På vilket sätt har idrottsundervisningen i grundskolan formats de senaste 30 åren och vilka 

konsekvenser har reformerna Lgr 80 och Lpo 94 givits?

Hur definierar idrottslärare reformernas betydelse i verksamheten?

Vilka möjligheter och hinder finns det för att en bra undervisning i ämnet idrott och hälsa 

skall ske? 

Har betygsättningen ändrats mellan reformerna och i så fall på vilket sätt?

2.3 Avgränsningar

I vår undersökning eftersträvade vi att ta del av idrottslärarnas egna erfarenheter av ämnets 

utveckling, vilket medför att vi har vissa avgränsningar som vi var tvungna att ta i bruk. 

Valet att begränsa oss till Lgr 80 och inte längre tillbaka i tiden har dels berott på att det har 

varit svårt att få tag på lärare som har varit verksamma under en så lång tid dels vår egen 

tidsbegränsning i uppsatsskrivandet. Vår studie riktar sig mot grundskolans senare år därför 

att skolgången är obligatorisk och för att vi även önskade ta del av betygssättningen. 
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3. Bakgrund

I följande kapitel vill vi skildra en historisk bakgrund kring idrottsundervisningen och 

lärarrollen med förändringar och utveckling som skett i skolans verksamhet. 

Den litteratur som vi delvis hänvisar till är författad av Claes Annerstedt, som är utbildad 

idrottslärare, fil.dr. och universitetslektor i pedagogik. Forskningen som Annerstedt gjort är 

kring idrottsämnet i skolan, didaktik, yrkeskompetens och professionalism samt ledarskap 

och idrottsmetodiska frågeställningar. Annerstedt är numera verksam på Göteborgs 

universitet som studierektor och föreståndare vid Idrottshögskolan och 

undervisningsområden är idrottspedagogik och idrottsdidaktik. Litteratur som Annerstedt har 

varit med och författat och som vi främst anvisar till är dels Idrottsundervisning: Ämnet 

idrott och hälsas didaktik, 2001, dels Idrottsundervisning ämnet Idrott och hälsa, 2001.

Jan Lindroth är verksam professor vid historiska institutionen vid Stockholms universitet och 

idrottshistoria är forskarintresset. Lindroth är nätverksanknuten till Idrottshögskolan i 

Stockholm och även doktorandhandledare. Gymnastik med lek och idrott, 1993, och 

Idrottens historia. Från antika arenor till moderna massrörelse, 1995, som Arne Blom har 

varit med och författat har vi tagit del av.

Karin Redelius är fil.dr. i pedagogik och är verksam som lektor i pedagogik med inriktning 

mot idrottens påverkans- och läroprocesser samt som forskarassistent vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm. Redelius avhandling blev klar år 2002 och heter Ledarna och 

barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran. Tillsammans med Lars-Magnus 

Engström har de skrivit Pedagogiska perspektiv på idrott, 2002, som vi lutar oss mot i vårt 

arbete. Engström är fil.dr och professor i beteendevetenskaplig idrottsforsning med inriktning 

mot idrottspedagogik. Engström är anställd som professor vid Lärarhögskolan i Stockholm 

och föreläser om ungdomars fritidskulturer, barns och ungdomars idrottsvanor men även om 

vuxnas motionsvanor. Engströms Idrott som social markör, 1999, använder vi oss utav 

också. 
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3.1 Idrottsundervisningen och lärarrollen ur ett historiskt perspektiv

Idrottslivet är i ett historiskt perspektiv beständigt, för att det har existerat i varje mänskligt 

samhälle som nått någon form av civilisation. Idrottens uttryckssätt har dock utvecklats och 

förändrats efter samhälleliga motiv och värderingar som legat till grund för det dess praktiska 

innehållet och tillvägagångssättet. Samhörigheten mellan idrott och samhälle gör att det är i 

de stora generella brytpunkterna i historien som man kan urskildra förändringar i 

idrottslivet.15  

I alla tider har kroppen varit ett föremål för visat välbefinnande. Att kroppen har formats 

efter samhällets önskemål och krav är ett känt faktum. Flera forskare har vittnat om att 

kroppen drar till sig mycket stort intresse i samhället. Media har idag en stor roll i denna 

kroppsuppfattningshysteri där vi ständigt får se hur dagens idealkropp ska se ut. Att det har 

blivit allt större ohälsa i landet under senare år har även det påverkat samhällets syn på hur vi

bör se ut men även hur vi bör undvika det. Detta är en stor angelägenhet för samhället när vi 

diskuterar hur allt fler medborgare blir sjukskrivna och inte kan utföra sitt yrke då de lider av 

ohälsa. Så för att samhället skall fungera på ett så bra sätt som möjligt krävs det att dess 

invånare har en god hälsa. Ämnet idrott och hälsa har stor betydelse och en nyckelroll för den 

samhälleliga hälsan både nu och vid ämnets begynnelse.16

Människans biologiska arv är princip den samma idag som för 30– 40-tusen år sedan då 

människan levde som jägar- och samlarindivider. Då var livet fyllt med mycket fysisk 

aktivitet med rörelse och tunga lyft där mänskligheten bland annat byggde och jagade själva i 

terrängmark. Kroppen är således utvecklad rent biologiskt för ansträngningar med fysisk 

aktivitet.17 Samhället har förändrats avsevärt där strävan är att inte anstränga människan 

fysiskt i så stor utsträckning, utan med olika tekniska apparater som hjälp med 

vardagssysslor ska det finnas mer tid för förvärvsarbete. Begreppet ligg- och sittsamhälle har 

tillkommit men den fysiska aktivitetens paradox är att det finns fler sätt att aktivera sig på 

samt att vetenskaplig forskning är eniga om den fysiska aktiviteten har betydelse för 

                                                
15 J, Lindroth och A, Blom. Idrottens historia. Från antika arenor till moderna massrörelse. 1995: 18.
16 C, Annerstedt, m. fl. Idrottsundervisning ämnet Idrott och hälsa. 2001.
17 J, Faskunger och E, Hemmingsson. Vardagsmotion. Vägen till hållbar hälsa. 2005: 13ff.
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hälsotillståndet. Ändå så blir fler och fler mer fysiskt inaktiva. Statsapparaten har genom 

reformer minskat den obligatoriska tiden för barn och ungdomar för utövning av fysisk 

aktivitet.18

Hur skolans idrottsundervisning har utvecklats är genom påverkan av samhällets kultur kring 

kroppsutövning. Den fysiska fostran har formats och fungerar som en spegling av vad olika 

tidsepoker ansetts som passande träning av kroppen och det är personer som haft förmånsrätt 

att förklara och även auktoriteten att påverka innehållet. Under 1800-talet var det 

innehållsmässigt speciellt inriktad mot linggymnastiken, som utvecklats av Per Henrik Ling.19

Fysiska övningar ingick i 1807 och 1820 års skolordningar för läroverken.20  

P. H. Ling tog initiativet att upprätta Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, GCI, år 1813, 

den första gymnastiklärarutbildningen, där linggymnastikens innovation spreds än mer inom 

gymnastiken och den pedagogiska praktiken även internationellt.21 År 1842 infördes den 

allmänna folkskolan och kroppsövningar var obligatorisk inslag i undervisningen.22

Linggymnastiken är därmed en central del i vårt idrottsliga kulturarv. P.H. Ling är 

förmodligen en av Sveriges internationellt mest erkända pedagoger alla kategorier. Men det 

var hans son, Hjalmar Ling, som på 1860-talet genom ett systematiserande och nedtecknande 

av rörelseförrådet gjorde linggymnastiken skolbildande.23

Linggymnastikens övningar utmärktes av att rörelserna skulle korrigera den individuella 

anatomin efter ett bestämt ideal för kroppshållningen. En harmonisk kroppsutveckling skulle 

befrämjas genom koordinationsrörelser, att växla mellan vänster och höger arm, vänster och 

höger ben. Den fysiska träningen hade ett centralt innehåll och var avståndstagande mot 

prestationsinriktad färdighetsträning och tävlingsmoment. Dåtidens långtgående 

vetenskapliga ambition av den systematik som kännetecknade den lingska gymnastiken 

imponerar forskare i nutid. Denna hälsosamma och fysiologiskt motiverade kroppsutövningen 

riktades till samtliga samhällsmedborgare, men kom senare att bli en motpol till den engelska 

                                                
18 L-M, Engström och K, Redelius. Pedagogiska perspektiv på idrott. 2002: 136.
19 L-M, Engström. Idrotten som social markör. 1999:34.
20 J, Lindroth. Gymnastik med lek och idrott. 1993: 35f.
21 L-M, Engström. Idrotten som social markör. 1999:34.
22 J, Lindroth. Gymnastik med lek och idrott. 1993: 35f.
23 L-M, Engström. Idrotten som social markör. 1999:34.
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sporten, tävlingsidrotten, som präglades av prestation, rangordning och tävling som viktiga 

delar.24

Långt in på 1900-talet kom linggymnastiken att forma innehållet i lärarutbildningen på 

Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, liksom skolans idrottsundervisning. 25 Följande sex 

faser går att urskiljas i fråga om den svenska skolgymnastikens utveckling: Etableringsfasen 

1813-1860, Militära fasen 1860-1890, Stabiliseringsfasen, 1890-1912, Brytningsfasen 1912-

1950, Fysiologiska fasen 1950-1970 och Osäkerhetsfasen 1970 och framåt.26

Den vetenskapliga diskursen kom senare att hämta näring i det fysiologiska kunskapsområdet, 

parallellt som idrottsrörelsen utgjorde större inverkan i skolvärlden. Elevers inlärning av olika 

idrottsgrenar, färdighetsinlärning, tog mer plats i skolans idrottsämne på bekostnad av att den 

fristående gymnastiken och redskapsgymnastiken bedrevs i mindre utsträckning. Ämnets 

namnbyte från gymnastik till idrott med reformen år 1980 utgjorde en indikering på 

förskjutning av ämnets innehåll. Ämnet fick legitimitet genom att verksamheten var 

fysiologiskt motiverad och förutom detta försågs eleverna med goda grundkunskaper för en 

aktiv fritid. Den fysiska träningen är nu som då, ett betydelsefullt inslag men med annan 

karaktär än den lingska gymnastiken.27 Varför namnbyte skedde var till stor anledning av att 

gymnastik inte borde vara namnet på ett ämne där det egentligen bara är ett delmoment av 

hela undervisningen. Ytterligare en förändring var att undervisningen skulle bli jämställd 

mellan könen. Denna uttalade samundervisning skulle vara en huvudprincip för den svenska 

skolan. Det var för första gången i ämnets historia där man krävde att pojkar och flickor 

skulle undervisas på lika villkor och tillsammans. Ett annat nyblivet huvudmoment i Lgr 80 

var Hälsa, hygien och ergonomi.28

I slutet på 80-talet hade undersökningar visat vad som under reformen ansågs viktigt i 

undervisningen och vad innehållet i undervisningen egentligen var. Resultatet visade att 

bollspel, bollekar, några friidrottsgrenar och motionslöpning upptog en väldigt stor del av 

undervisningen i jämförelse med gymnastikens olika moment som inte alls fick samma 

                                                
24 L-M, Engström. Idrotten som social markör. 1999:34.
25 L-M, Engström. Idrotten som social markör. 1999:34.
26 C. Annerstedt. Idrottslärarna och idrottsämnet. Utveckling, mål, kompetens – ett didaktiskt perspektiv.1991.
27 L-M, Engström. Idrotten som social markör. 1999:34.
28 L-M, Engström och K, Redelius. Pedagogiska perspektiv på idrott. 2002: 218-225.
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utrymme. Det i idrottsundervisningen som fick minst del var teorilektioner och uppvärmning 

till musik. Att just uppdelningen av undervisningen blev som den blev var inte så konstigt då 

lärare enligt undersökningarna valde innehåll utifrån egna erfarenheter och vad de har god 

förtrogenhet i. Dock var även de lokala förutsättningarna en aspekt som de tog hänsyn till i 

valet av undervisningsinnehåll. Det visade sig även att lärare menade att ämnet utvecklades 

successivt vilket medförde att ämnet sakta under 80-talet fram till början av 90-talet gick från 

ett färdighetsbaserat ämne till ett hälsoinriktat ämne.29

Debatten kring ämnet har under många år varit intensiv, men under utarbetningen av den nya 

läroplanen Lpo 94 var diskussionen som allra intensivast. Frågan om ämnet skulle vara 

obligatoriskt med garanterad timtid var det som tog upp en stor del av tankarna kring ämnet. 

Ämnet har funnits i läroplanerna i alla tider men tycks inte vara till någon större hjälp då man 

inte ansett att ämnet varit bildande. Istället så har ämnet förknippats med nationalitet, militär 

träning, social kontroll, men också med utvecklandet av önskvärda personlighetsegenskaper 

genom träning och en disciplinering av kroppen.30

Under 1990-talet har ämnets utveckling präglats av mer frihet för var enskild skola vilket 

även är gällande för den enskilda eleven med fler fria val i skolan än tidigare. Utöver vanliga 

tävlingsidrotter, så som fotboll, basketboll och friidrott, har också de motions- och 

idrottsformer som vuxit fram som till exempel aerobics och innebandy, blivit innehåll i 

undervisningen. Andra givna delar i ämnet är lek och rekreation där motiveringen är att locka 

eleverna till ett livslångt intresse för kroppsövning. Den senaste läroplanen för grundskolan, 

Lpo 94, erbjuder möjligheten för den enskilda skolan att profilera sin verksamhet. Därför har 

skolor börjat profilera sig som fotbollsskolor och ishockeyskolor. Med läroplanen fick ämnet 

namnet ”Idrott och hälsa” med ytterligare förändring genom att den obligatoriska 

undervisningstiden skars ned, men den enskilda eleven kan erbjudas möjligheter till tillval, 

där inslaget kan vara av idrottslig karaktär. Friluftsverksamheten är ett moment som har 

betydligt mindre utrymme i ämnet och i skolan.31

                                                
29 L-M, Engström och K, Redelius. Pedagogiska perspektiv på idrott. 2002: 218-225. 
30 Annerstedt m. fl. Idrottsundervisning. Ämnet idrott och hälsas didaktik. 2001.
31 L-M, Engström. Idrotten som social markör. 1999: 35.
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Under senare år har andra mål fokuserats såsom att ämnet skall gynna en rikare och mer 

hälsosam livsstil men det förekommer upplevelser bland lärare om att ämnet har ändrat i 

karaktär och att ämnet inte blivit mer bildande. Lärarna måste erbjuda eleverna legitima skäl 

till att ha ämnet idrott och hälsa på skolschemat. De måste lära dem att detta inte är för 

stunden utan att syftet till undervisningen är ett livslångt lärande. Kan man inte ge eleverna 

detta så kommer det obligatoriska ämnet idrott och hälsa inte längre finnas i skolans 

verksamhet. Detta ses ofta som en generell bild av ämnet av samhället i stort och då gäller 

det att kunna legitimera ämnet så att det skall finnas en framtid för det.32

En viss problematik vid jämförelsen kring tidsaspekten mellan läroplanerna, ligger i att under 

Lgr 80 räknades timmar per veckan men i Lpo 94 räknades tiden under hela ens skolgång. I 

Lpo 94 blev tilldelningen 460 timmar vilket var 73 timmar mindre än Lgr 80 som tilldelades 

537 timmar. I Lpo 94 slopades även den reserverade tiden för planering helt och även 

genomförandet av friluftsdagar som låg på 151 timmar efter reformen. Men den nya 

läroplanen gav dock ett visst hopp för ämnet. Överföring av tid kan ske med 410 timmar från 

det samhällsvetenskapliga, det naturvetenskapliga eller det estetiskt – pratiska ämnesblocket 

till andra ämnen. Detta medför att skolor som vill profilera sig mot idrott kan öka sin 

kvantitet inom ämnet jämfört med den tidigare läroplanen.33

Skolideologin som gäller efter omstruktureringen är mot en integreringskod med timplan så 

att sträva efter fler timmar i idrottsämnet innebär en tillbakagång till tidigare samlingskod 

med visst antal timmar. Det är en kollisionskurs mellan skolans övriga ideologi som stävar 

mot integreringskod och kan innebära ökade problem för idrottsämnet och leda till mer 

isolering.34 En tänkbar lösning, menar Karlefors, att elever ska få fler idrottstimmar är att ta 

hänsyn till varje elevs behov och möjligheter att nå ämnets mål. Elever som idrottar på 

fritiden kan tillgodogöra sig idrottsämnets mål med mindre tid medan andra elever som inte 

är aktiva på fritiden kan behöva tillvarata mer tid i ämnet för att klara uppnåendemålen. ”Om 

idrottslärarna lägger en del av idrottsämnets tid i potten för öppen tid skulle den tiden kunna 

användas så att lågaktiva elever på frivillig basis får en möjlighet att syssla med rörelse på 

                                                
32 Annerstedt m. fl. Idrottsundervisning. Ämnet idrott och hälsas didaktik. 2001.
33 B, Sandahl. Ett ämne för alla?  2005.
34 I, Karlefors. Att samverka eller…? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan. 2002: 163.
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sina egna villkor. Eleverna bestämmer själva innehållet så att det passar deras intresse och 

livsstil.” 35

Tidigare kursplan i ämnet idrott, var som en uppslagsbok där det stod vad som skulle göras 

inom de specifika delarna som togs upp. Dessa tio delar var bollspel, dans, friidrott, 

gymnastik, ergonomi, lek, orientering, simning, skidåkning och skridskoåkning.36 Av dessa 

delar försvann en stor del och det enda som finns kvar i Lpo 94 som tydliga riktlinjer kan ses 

i tabellen som visar på vad som förändrades med reformen.

Namn Lgr 80 Lpo 94

Antal timmar/vecka 3 1-2

Styrning Innehåll Mål

Ansvar Statsmakten Kommun och skola

Huvudmoment Gymnastik

Hälsa, hygien och ergonomi

Bollspel och lekar

Dans 

Friidrott

Friluftsliv och orientering

Simning och livräddning

Skridskoåkning, iskunskap och 

livräddning

Rörelse, rytmik, dans

Livsstil, livsmiljö och hälsa

Friluftsliv 

Simning och livräddning

Orientering

Arbetssätt Individuell utveckling Individuell utveckling

Utbildning Individuell påverkan Lokal inriktning och individuell 

påverkan.

Källa: http://www.ihs.se/upload/1276/SIH-rapport%20nr%204. pdf och Lpo 94.

Förutom dessa delar som är tydliga är de andra ganska diffusa där idrottslärare har en större 

frihet att tolka och bestämma vad som ska finnas med i undervisningen. Det finns inga styrda 

riktlinjer i Lpo 94, vilket det fanns under Lgr 80. Konsekvenserna av denna förändring 

medför att många lärare inte riktigt vet vad som förväntas av dem och leder till osäkerhet i 

sin lärarprofession. För hur uppnås dessa mål som inte är speciellt tydliga eller 

klarspråkiga?37 Se idrott och hälsas kursmål och betygskriterier i bilaga två.

                                                
35 I, Karlefors. Att samverka eller…? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan. 2002: 162.
36 Lgr 80.
37 B, Sandahl. Ett ämne för alla? 2005. Se även C, Annerstedt, 2001 och I, Karlefors, 2002.
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Skälet till att skolan blev till målstyrd och decentraliserad  var en förhoppning om förändring 

inom skolans verksamhet, där begreppet målstyrning härstammar från näringslivet och 

motivet för decentraliseringen är den ekonomiskt verkningsfulla kraften efter en organisation 

som genererar till självstyre. Organisationsmässigt leder det till att kommuner, skolledare och 

lärare har större möjlighet att göra ”lokala prioriteringar”38 med hänsyn till att det måste 

finnas stabilt med resursmedel.39 ”Det viktiga när det gäller både samarbete och 

omstrukturering är vilka som styr, vilka som deltar, vad som är syftet och vilka betingelser 

som är nödvändiga för att processen ska starta och vidareutvecklas.”40 Under åren 1976-82 

var borgerliga regeringar styrande, då Lgr 80 utformades och trädde i kraft, och under åren 

1991-94 styrde borgerlig fyrpartiregering som arbetade fram Lpo 94.41

Den normativa styrningen, nationella styrdokument, tolkas till lokala arbetsplaner där 

kommunen bär huvudansvaret för den praktiska nivån i skolan. Skolverksamheten har 

skyldighet att avrapportera till kommunförvaltningen om resultatredovisning och kommunen 

har i uppgift att förse verksamheten med resurser för utveckling. Decentraliseringen ledde till 

att rikspolitiker lade över ansvaret på kommunpolitiker. Konsekvenser av denna förändring 

visar Skolverkets utvärderingar att i de kommunala skolplanerna finns en avsaknad av 

visioner samt vad viljan ligger i med vilken riktning verksamheten ska uppnå där 

dokumenten upplevs som mindre meningsfulla.42

I det moderna industrisamhället strävade skolan efter att lärare enbart skulle förmedla 

kunskap som kunde sättas in i olika sammanhang för att orientera sig i tillvaron. I det 

postmoderna samhället ska skolan utveckla rationella redskap och kompetens till eleverna för 

att de ska lära sig behandla och tillgodogöra sig av vad informationssamhället vi lever i har 

att erbjuda.43 Det ställer högre krav på lärare idag än tidigare med de nya reformerna som 

trätt i kraft efter 1990-talets skolreformer. Dagens lärare måste ha kunskap i att formulera 

och argumentera för hur de tänker kring sitt arbetsupplägg, undervisningsinnehåll samt 

bedömning. Men det främsta kravet på lärare idag är att utveckla skolans verksamhet. 

                                                
38 A, Maltén. Det pedagogiska ledarskapet. 2000: 159.
39 A, Maltén. Det pedagogiska ledarskapet. 2000: 159. 
40 A, Hargreaves. Läraren i det postmoderna samhället. 1998: 260.
41 G, Richardsson. Svensk utbildningshistoria. Skola och samhälle förr och nu.2004: 123.
42 A, Maltén. Det pedagogiska ledarskapet. 2000: 160. 
43 I, Carlgren och F, Marton. Lärare av i morgon. 2001:190.
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”Lärare förväntas utveckla nya sätt att organisera och leda verksamheten i skolan, förändra 

såväl innehåll som form samt utveckla ett tänkande och ett språk som redskap i det lokala 

läroplansarbetet. Läraren ska både utforma och realisera arbetet i skolan.”44 Häri ligger det 

att elever ska vara delaktiva, vilket är lärarens uppgift att få dem delaktiga genom att skapa 

sammanhang som leder till att eleverna känner sig motiverade för att deltaga.45  

Elever som är svagpresterande i skolan har särskilt svårt att tolka verksamhetens 

förväntningar och det kan leda till att skolan inte känns fullt så meningsskapande för dem. 

Det är lärarnas ansvar att förmedla skolans syfte och därför att idag behöver en majoritet av 

samhällsmedborgare tänka och lösa problem både i arbets- och privatlivet. Det räcker inte 

med enbart baskunskap så som läsa, skriva och räkna, utan det är förändrade 

kvalifikationskrav i arbetsliv sammanbundet med ett demokratiskt medborgarideal som är 

grundat på värden med deltagande, dialog och reflektion som ställer krav på förmågor som 

kritiskt tänkande, kreativt skapande och kommunikativ kompetens.46

Lärarrollens uppgift är att lära andra att lära sig, lärarkunskap, där elevens inlärning sätts i 

centrum.47 Perspektiv på lärarrollen i undervisningen kan gestaltas i ”know that” – och 

”know how” - perspektiv. ”Know that” - perspektiv innebär en lärarroll som talar om för 

eleverna vad de ska lära sig och hur det förhåller sig kring kunskaper om olika saker. ”Know 

that” - perspektiv är mer den traditionella katederundervisningen med den klassiska läraren 

som har rollen som kunskapsförmedlare som eleverna ska ta emot som sanningar utan 

kritiskt tänkande. Vid ett ”know how” - perspektiv intar läraren förhållningssättet att inge 

elever ansvar att själva lära sig utföra något. Lärarrollen är mer som en handledare åt 

eleverna som hjälper dem att söka kunskap på olika sätt med ett kritiskt perspektiv. 48

                                                
44 I, Carlgren och F, Marton. Lärare av i morgon. 2001: 83.
45 I, Carlgren och F, Marton. Lärare av i morgon. 2001: 69.
46 L, Lindström och V, Lindberg. Pedagogisk bedömning. 2005: 11.
47 H, Gardner. Den bildade människan. Hur vi verkligen förstår det vi lär oss. 2000: 9ff.
48 L, Isberg. Lärarrollen i förändring. 1996: 7.
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4. Metodavsnitt och källor

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för och presentera vårt tillvägagångssätt för att 

besvara våra frågeställningar samt vår vetenskapliga teori som ligger till grund för vår studie. 

Vi kommer även att presentera intervjupersonerna, motivera våra val och avgränsningar. 

Forskare som vi främst lutar oss mot i detta kapitel är Alan Bryman som är professor vid 

Loughborough universitet. Brymans Samhällsvetenskaplig metoder, 2002, skildrar den 

samhällsvetenskapliga traditionen där en av de mest grundläggande är kvalitativ och 

kvantitativ metodtekniker i forskning. Knut Kjeldstadli är professor vid Oslo universitet, med 

huvudområden kring arbetarrörelsen, arbetslivet och stadshistoria. Kjeldstadli har varit 

inriktad mot politisk historia men är nu riktad mot socialhistoria och kulturhistoria. 

Kjeldstadlis Det förflutna är inte vad det en gång varit, 1998, är den litteratur vi tillgår.  

4.1 Forskningsansats 

Vårt arbete syftar till att studera och beskriva på vilket sätt idrottsundervisningen i 

grundskolan för de senare åren har formats och förändrats de senaste 30 åren samt vad lärare 

i ämnet anser att reformerna har gett för resultat i deras roll som lärare. Utifrån ett 

socialhistoriskt49 perspektiv har vi valt att konstruera frågor till vår empiri som i vår uppsats 

bygger på intervjuer som undersökningsmetod. Vi följer modellen av sociologen, Alan 

Bryman, 1998, för kvalitativ forskning med frågeställningar, tolkningar, resultat, analys och 

slutsatser. En kvalitativ forskning är riktad mot att tolka den sociala verkligheten utifrån 

individens perspektiv, där individers upplevda verklighet blir en styrande infallsvinkel för 

forskaren.50 Möjligheten till människors egna erfarenheter ger inlevelse för forskaren om hur 

situationen har varit, vilket är av stort intresse i en socialhistorisk forskning.51

                                                
49 Det primära för socialhistoria är att studera villkoren för hur samhället ska se ut och fungera samt att studera 
alla människor och lokalsamhällen kopplat till de materiella förutsättningarna i samhällslivet. Under 1970-talet 
tog socialhistoria fart med forskning kring ”den lilla människan” som inte hade någon direkt makt i samhället i 
förhållanden till stånd, klass, genus, etnicitet samt identitetsskapande. Intresset av forskning för bland annat 
arbetarrörelser och arbetslivet väcktes under 19070-talet. K, Kjeldstadli. Det förflutna är inte vad det en gång 
var. 1998: 83ff.
50 A, Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2002: 252ff.
51 K, Kjeldstadli. Det förflutna är inte vad det en gång var. 1998: 187.
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4.2 Teoretisk strukturbildning

Vi kan få kunskap om det förflutna genom undersökningar av historiska spår, material och 

restelement som härstammar från det förflutna. Dessa källor är delar av historien som sätts 

samman till helheter genom rekonstruktion. För att historiska händelser ska förstås och om 

hur samhällen hänger ihop är strävan att skapa sammanhang, syntetisera.52 Vid forskning 

ställs en problemformulering och i början av arbete ska den formuleras så tydligt som möjligt, 

men ibland kommer problemformuleringen sist och ofta under arbetets gång uppkommer nya 

frågor.53 En vetenskaplig undersökning har ett behov att upptäcka och analysera resultat på 

problemformuleringen där funktionen är att bestyrka granskningen med annan forskning.54  

Vår studie baseras på ett socialhistoriskt55 perspektiv med fokus på lärarnas egna erfarenheter 

och upplevelser kring arbetslivet inom skolan under de senaste 30 åren. Våra didaktiska 

grundfrågor har konstruerats utefter en socialhistorisk genre för att få svar ifrån idrottslärarnas 

upplevelse om sitt yrke i ett historiskt perspektiv. Idrottslärarna är våra källor som delger oss 

svar på våra frågor och som vi kommer att analysera med artiklar om vad andra idrottslärare 

och övrig litteratur gestaltar för bild kring ämnet som för oss kommer att skapa sammanhang 

och ge svar på våra frågor.

Vår studie är även kopplad till ett genealogiskt perspektiv,56 som ökar självförståelse därför 

att historiens kontext utvecklar ett tre dimensionellt tids seende; då – nu – sedan. För att 

utveckling ska ske på det individuella- och kollektiva planet i ett genealogiskt perspektiv 

måste kunskap tillgås om dåtid, med egen erfarenhet se nuet och sedan kunna se chanser att 

påverka handlande i framtiden.  Att lyfta fram vad människor gjorde i handling i dess samtid 

och se deras begränsningar skapar en empatisk förmåga och kunskap att tänka sig in dåtiden 

med en ökad förståelse om hur vi formas av historien i olika kulturer. Att internalisera en 

analytisk empatisk förmåga i de tre tidsdimensionerna ökar känslan av handlingsberedskapen 

att kunna styra framtiden. 

                                                
52 K, Kjeldstadli. Det förflutna är inte vad det en gång var. 1998: 213f.
53 K, Kjeldstadli. Det förflutna är inte vad det en gång var. 1998: 36ff.
54 K-G, Karlsson och U, Zander. Historien är nu. 2004: 52ff.
55 K, Kjeldstadli. Det förflutna är inte vad det en gång var. 1998: 83ff. 
56 K-G, Karlsson och U, Zander. Historien är nu. 2004: 298.
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Att studera ett historiskt förflutet kan göras med olika perspektiv, så som aktörs, intentionella 

handlingar, vanemässigt eller reaktivt beteende, masshandlingar, grupp- och 

individprocesser, strukturer, sociala system, kulturer och naturgivna förhållanden. När 

individer ska studeras sker det i aktörsperspektiv med fokus på att se människorna som 

handlande individer. Handlingarna utförs i historiska och sociala kontexter, inom olika 

strukturer.57

Vid studier av individers handlingar intas betraktelsesätt med att i den värld och de 

situationsförhållanden människor ingår och lever i betraktas i perspektiv som en kontextvärld 

som är meningsbyggande strukturer. I dessa strukturer föds individer och formas av den 

gällande makt- och socialt anseende mässiga förhållanden. Vi socialiseras även av kultur, 

värderingar och normer som är gällande i strukturen, vilket kan ses som att vi begränsas av 

de sociala kontexter vi ingår och verka i. ”Genom att vistas i bestämda sociala miljöer och 

formas av det liv som där levs, handlar och orienterar vi oss i den sociala världen. Här 

förvärvar vi även dispositioner i form av tanke- och handlingsramar med vilkas hjälp vi 

utvecklar smaker, praktiker och livsstilar”.58 Dessa faktorer är sammankopplade med våra 

existensvillkor och utkristalliseras beroende på individens förhållning till den sociala struktur 

den ingår i. Individens anseendeuttryck gör sig gällande i det de olika sociala sammanhang 

denne verkar i.59

Vi har skapat en intervjuguide som inbegriper frågor där respondenterna kan framföra och 

delge oss vad de anser behöver förändras inom skolans verksamhet. Vi kommer även att bli 

varse om lärarnas syn på sin yrkesroll och deras  handlingar i skolans verksamhet och dessa 

kunskaper kan vi ta till oss för att i vårt blivande yrkesutövning kunna tillgå som verktyg och 

orientera oss med och på så vis öka vår handlingsberedskap. 

4.3 Källkritik

Valet av kvalitativ metod i form av intervjuer är främst för att i muntliga källorna kommer 

människors minnen fram, vilket inte står att finna någon annanstans, samt att 

                                                
57 K, Kjeldstadli. Det förflutna är inte vad det en gång var. 1998: 31ff.
58 Habitus, människors attityder, tankar, handling i den sociala världen. P, Bourdieu. The Logic of Practice. 
1990. Bengt Larsson. Ungdomarna, fritiden och idrotten. L-M, Engström. Pedagogiska perspektiv på 
idrott.2002: 77. 
59Bengt Larsson. Ungdomarna, fritiden och idrotten. L-M, Engström. Pedagogiska perspektiv på idrott.2002: 77.  
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intervjupersonerna erfarenheter och kunskaper kan vägleda vidare till skriftliga källor eller 

föremål. ”Genom att samla in minnen, tala med människor, kan man också spåra upp 

skiftliga källor, föremål och så vidare. En intervjuare kommer rutinmässigt att fråga om det 

finns sådana”.60 Muntliga källor har begränsningar, där personers minnen kan omstrukturera 

händelser och upplevelser samt att svaren på frågor kan bli förskönade, överdrivna eller 

partiska av andra erfarenheter som tillagts och som kommer med tiden.61

Vi kommer fråga intervjupersonerna om de har dokument kvar från tiden då Lgr 80 var 

gällande som stöd för minnet vilket förstärker svaren på frågorna från den tidsepoken.

Vid tolkning av texter är det viktigt att inta ett kritiskt granskande förhållningssätt samt att ha 

en viss insikt om personen som skriver. När texter läses ska beaktning läggas på vem som är 

upphovsman och respondenten bör ha en insikt i dennes tankar och uttalande, i vilket 

sammanhang denne befann sig i samt hur kontexten var i den tiden som den ingick i.62

4.4 Forskningsvetenskapliga avgränsningar, urval och metod

Intervjuformen vi kommer att utgå ifrån är semi-strukturerad, med syfte att sträva mot öppna 

samtal där intervjupersonerna ges frihet att svara på sitt eget sätt.63 Eftersom arbetet 

omspänner intervjuer som grund för empirin, behandlar vi de tolkningssvar som 

intervjupersonerna uppger och vid denna process kan det finns utrymme för subjektiva 

tolkningar64 och för att kringgå det så har vi valt att spela in intervjuerna för att sedan 

genomföra analysen tillsammans. Arbetet avgränsas genom att undersökningen enbart ger ett 

lärarperspektiv. 

Vad intervjuer och enkäter handlar om är två exempel på olika tekniker för att samla 

information som bygger på frågor. Alltså kan man säga att intervjuer och enkäter är 

frågeformulär.65 Vanligtvis är intervjuer personliga i den mening att intervjuaren träffar 

                                                
60 K, Kjeldstadli. Det förflutna är inte vad det en gång var. 1998: 186.
61 K, Kjeldstadli. Det förflutna är inte vad det en gång var. 1998: 186.
62 K, Kjeldstadli. Det förflutna är inte vad det en gång varit. 1998: 42, 176ff
63 A, Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2002: 252ff.
64 A, Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2002: 252ff.
65 R, Patel och B, Davidsson. Forsknings metodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. 1994.
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intervjupersonen och genomför intervjun, men den kan även genomföras via telefonsamtal.66

Intervjun ligger närmast det man ser i lärarrollen idag, att lyssna och ställa generativa frågor 

är en stor del av lärarens roll och detta handlar även intervjuer om.67

Begreppen validitet och reliabilitet kan och borde beaktas i en undersökning som mått för 

trovärdighet eller inte och för att uppnå trovärdighet gäller det att ha hög validitet och 

reliabilitet.68 Det finns två olika sorters validitet, inre och yttre. Den inre är själva 

undersökningen i studien, där intervjuerna som genomförts står i centrum. Vad som specifikt 

kan tas upp som inre validitet är om frågor ställs till rätt grupper av människor, tas det med 

tillräckligt antal för att man ska kunna tolka och ge ett trovärdigt svar på det man undersöker, 

används rätt mätinstrument. Den yttre validiteten inkluderar hela studien vilket i detta fall är 

uppsatsen.69

”Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det man avser att mäta”.70

Tillväga-gångsätt för att uppnå validitet i vårt arbete kommer att bestå av intervjuer där 

utbildade personer intervjuas inom det område som avser undersökas, vilket är idrott och 

hälsa lärare. Med detta undersökningssätt kommer svaren bli relevanta för studien och är 

därigenom valid.  

Med reliabilitet menas att resultatet ska vara trovärdigt och om inget drastiskt händer i en 

specifik population så ska två undersökningar med samma syfte och samma metoder ge 

samma svar eller resultat.71 Definition av reliabilitet är att det ska ange tillförlitlighet hos och 

användbarhet av ett mätinstrument och av en måttenhet.72

Vi har valt ut lärare som undervisat inom ämnet under en lång tid och därigenom varit insatta 

i hur ämnet utvecklats och förändrats, vilket är vårt mätinstrument. Vi anser att vårt arbete är 

reliabelt på grund av att när vi jämfört våra resultat med andra undersökningar och tidigare 

litteratur har vi uppnått liknande svar. Detta i sin tur gör att vi uppnår en hög faktor av 

                                                
66 R, Patel och B, Davidsson. Forsknings metodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning.,1994. 
67 G, Arfwedson. Didaktiska examensarbeten. 2005. 
68 C, Svenning. Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 2000. 
69 C, Svenning. Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 2000. 
70 R, Evjegård. Vetenskaplig metod.2003: 73.
71 C, Svenning. Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 2000.
72 R, Ejvegård. Vetenskaplig metod. 2003.
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reliabilitet och skulle undersökningen göras om eller en liknande studie genomföras skulle 

förmodligen likvärdiga resultat delges. Om samma undersökning görs så bör man självklart 

använda sig av samma mätinstrument, vilket är lärare i idrott och hälsa som varit på fältet en 

längre tid. Om man använder sig av dessa så anser vi att man kommer få liknande svar och 

samma resultat av undersökningarna.  

4. 4. 1 Presentation av intervjupersoner och avgränsningar  

Vid val av intervjupersoner gällde att de arbetat i skolans verksamhet under de båda 

reformerna Lgr 80 och Lpo 94 på grundskolor för de senare åren med anledning av att vi vill 

studera den historiska processen i ämnet idrott och hälsa och om lärarens roll.

I samråd med rektor bestämdes två intervjupersoner som är idrott och hälsa lärare på en skola 

och som skulle kunna vara lämpliga för studien. Dessa två lärare tackade ja till medverkan i 

intervjuer när vi tog kontakt med dem via telefon. De andra fem intervjupersonerna tog vi 

kontakt med direkt då vi har förfrågat dem tidigare om dessa skulle kunna tänka sig ställa 

upp i vår undersökning. Tyvärr kunde en av dessa lärare inte medverka på grund av 

sjukskrivning och två andra lärare hade tidsbrist. Därför blev det fyra idrottslärare som deltog 

i vår studie. Vi informerade dem om att det vore av stor vikt om de hade dokument eller 

annat material att förstärka deras minne med men även för att vi skulle kunna ha användning 

utav i vår studie. 

Tanken var att välja så jämställt som möjligt mellan lärarnas kön för att i studien se om det 

förekom skillnader i svaren mellan könen. Vår strävan föll i och med att tre av våra 

respondenter inte kunde ställa upp på intervju av olika skäl och det blev enbart manliga lärare 

i vår studie.

Vid närmare bestämmelser om intervjutillfälle så tog vi reda på lärarnas e-postadresser för att 

förmedla vårt syfte med arbetet och vad vi tänkt oss för metod samt vilka frågor intervjun 

kommer att beröra. Det gjorde vi för att lärarna skulle ha en större inblick i vad vårt arbete 

kretsade kring och hur vi tänkt oss ta del av för erfarenheter utav dem, där de skulle ha en tid 

till förberedelse. Vid telefonkontakten upplyste vi även om absolut anonymitet och därför 
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presenterar vi lärarna med följande fiktiva namn Adam, Bertil, Cesar och David i vår studie. 

Anonymiteten kan leda till att lärarna vågar vara mer öppna och ärliga i sina svar. 

Vi valde att göra parintervjuer där fördelen är att ”gruppintervju ger en dynamisk tanke 

samtal”.73 Samtalet kan ske på ett djupare plan där frågor diskuteras mer ingående och när en 

respondent har gett sitt svar kan den andre respondenten fylla på med ytterligare 

upplysningar. Nackdelen med parintervju är att respondenterna kan hända inte ger samma 

svar som om de hade varit själva med oss, utan de kan hålla inne med erfarenheter och 

upplevelser för att det förekommer schismer mellan kollegorna. Respondenterna kan påverka 

varandra med att ge likvärdiga svar men även att vi som intervjuare kan inverka till givna 

svar där vårt samspel kan infärga svarsinnehållet. 74Vår upplevelse är att lärarna var förtrogna 

med varandra och vågade öppna sig för oss och gav oss en klar bild av den historiska 

upplevelsen i ämnet och av lärarrollen. Vi fick uttömmande svar och är nöjda med 

genomförandet av intervjuerna. Ovanstående element utgör en hög validitetsfaktor för vår 

studie. Däremot hade respondenterna inte eget dokumentationsmaterial som stöd för minnet 

från Lgr 80, då dessa lärare följde och använde sig av dåvarande kursplan i ämnet som en 

uppslagsbok. 

Vi valde att genomföra intervjuerna på deras respektive arbetsplatser för att de skulle känna 

sig trygga i deras egen arbetsmiljö. För att underlätta intervjuerna användes bandspelare för 

inspelning av hela intervjuerna för att sedan kunna lyssna, tolka och analysera empirin 

tillsammans, men stödanteckningar gjordes under intervjuerna. Vi valde att ha stora öppna 

frågor för att förhoppningsvis få så uttömmande svar som möjligt, men vi hade konstruerat 

stödfrågor för att bygga vidare på frågan om respondenterna inte gav uttömmande svar. 

Fördelen med bandinspelning är också att kunna lyssna igenom intervjuerna igen för att höra 

vad som sades vid något specifikt tillfälle. 

Adam och Bertil arbetar parallellt med varandra på en skola och är de enda lärarna i ämnet för 

senare år. Adam har varit anställd på skolan i 40 år och Bertil i 22 år. Cesar och David arbetar 

också tillsammans på en skola där det finns fler idrottslärare. Cesar har varit verksam i 25 år 

inom olika stadium och skolor och David har varit anställd på skolan sedan slutexamen för 15 

                                                
73 L, Fritzén och B, Gustavsson. Idag ska vi på teater. Det kan förändra ditt liv. 2004: 20.
74 K, Kjeldstadli. Det förflutna är inte vad det en gång var. 1998: 189.
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år sedan. Cesar har läst en termin biologi och är tvåämneslärare. David har undervisat i 

matematik utan behörighet, men har erfarenhet av att varit tvåämneslärare. Vi använder 

fiktiva namn även på skolorna, där Adams och Bertils skola får namnet Norrbyskolan och 

Cesars och Davids skola heter Söderskolan. 

Vår förhoppning var att intervjua sju respondenter men det blev fyra till antal. Hur det har 

påverkat resultaten i vår undersökning kopplat till inre validitet kan vara att undersökningen 

blir mer trovärdig med fler respondenter. Om svaren är likartade förstärks undersökningen, 

men om de uppgett lika svar så är dock undersökningen tillräcklig med vårt antal av 

respondenter, där reliabiliteten, trovärdigheten i resultaten hade varit den samma om liknande 

undersökning gjorts. Situationen med en sjukskriven lärare och tidsbrist hos två av lärarna 

talar något för sig själv om yrkesrollen idag. Svaren från dessa respondenter kan ha tett sig åt 

en annan riktning mot de svar som våra respondenter uppgav på grund av deras förhållanden 

på arbetsplatsen. För att stärka validiteten och reliabiliteten kompenserades bortfallen med att 

vinkla in andra idrottslärares uppfattningar och diskussioner kring den senaste läroplanen, 

Lpo 94, med artiklar från dåtiden men även liknande undersökningar för att kunna jämföra 

vår empiri med respondenternas uppfattningar.  
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5. Forskningsläge 

I följande kapitel presenterar vi ett urval av forskning omkring idrottsundervisningen och 

lärarrollen som vi anser är relevant för uppsatsens problemområde. Urval av litteratur är 

genom hänvisning ifrån våra inriktningar historia och idrott och hälsa, genom vår handledare, 

men även via universitetets bibliotek, internet och tidsskrifter som kretsar kring ämnet. 

Intresset för forskning inom idrottsämnet var marginellt innan år 2000 och förutsättningarna 

för att forska inom ämnet idrott och hälsa var småskalig och initierades relativt sent gentemot 

tidigare forskning i andra ämnen.75

Allt fler stora forskningsprojekt har påbörjats sedan millenniumskiftet och bedrivs i 

flervetenskapliga perspektiv. Några exempel på dessa projekt är Bunkefloprojektet, Skola-

Idrott-Hälsaprojektet, Nationella utvärderingen (NU-03). Lars-Magnus Engström har en 

central roll i Skola-Idrott-Hälsaprojektet. Det är även allt fler som har valt att skriva sina 

avhandlingar just inom detta område och då både i pedagogik men även i historia.76

En person som har skrivit sin avhandling inom idrott och historia är Björn Sandahl. Sandahl 

antogs på forskarutbildning och författade Ett ämne för alla? som blev färdig år 2005. Syftet 

med avhandlingen var att i ett historiskt perspektiv från år 1962 till år 2002 skildra 

idrottsundervisningens utveckling i en kontextuell relation till läroplanerna som reformerats 

under denna tid. Sandahls avhandling kommer vi att ta upp i vårt forskningsläge. 

Flera forskare som vi kommer att ta del av i idrottsämnet och kring lärarrollen är Claes 

Annerstedt, Lars-Magnus Engström och Karin Redelius som tidigare presenterats. Ytterligare 

forskare är professor Andy Hargreaves är fil.dr. i sociologi och boken Läraren i det 

postmoderna samhället, 1998, vinklar upp perspektiv som är bra komplement i vår studie. 

                                                
75 Åsa Liljekvist. ”Praktiknära forskning i idrott”. Tidskrift Idrott och hälsa. Nr. 6 2006.
76 Åsa Liljekvist. ”Praktiknära forskning i idrott”. Tidskrift Idrott och hälsa. Nr. 6 2006.
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Inger Karlefors är universitetslektor vid Luleås tekniska universitet inom pedagogik och 

lärande. Karlefors doktorsavhandling Att samverka eller? Om idrottslärare och idrottsämnet 

i den svenska grundskolan, 2002, tillgår vi som forskningsunderlag. 

Ingrid Carlgren är professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm och har forskat och 

drivit frågor om bland annat kunskap och lärande, lärares arbete och yrkeskunskaper.  

Tillsammans med Ference Marton har de skrivit Lärare av i morgon, 2001. Marton är 

professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och bedriver forskning som behandlar 

individers sätt att uppfatta olika företeelser och fenomen i omvärlden och hur detta kommer 

till uttryck i deras sätt att lära och handla. 

5.1 Forskningsperspektiv inom idrottsundervisningen och lärarrollen

I L-M Engströms artikel ”Idrott och motion som kulturyttringar” förklaras att den farliga 

inaktiviteten är utbredd i Sverige, där kroppen måste vara i rörelse för att den ska fungera 

optimalt och om kroppen under en längre tid inte får motion och rörelse så leder det till att 

den fysiska funktionsförmågan, kapaciteten i muskler, leder och skelett försämras. Vikten av 

rörelse i synnerhet hos den växande individen, men även för de äldre, är av särskild 

betydelse.77 Barns rörelsebehov är för de flesta en naturlig del i livet. Den fysiska 

inaktiviteten kallas för ”civilisationssjukdom” framkallad av faktorer så som av trånga 

boendeförhållanden, bristfälliga lekmöjligheter i närområdet, fysisk passivisering i skolan 

och hemmet där bilismen, TV- och videotittandet är medverkande till problematiken med 

inaktivitet bland barn.78 ”Civilisationssjukdomar” är olika följdsjukdomar som uppkommer 

på grund av inaktivitet, så som diabetes typ 2, benskörhet – osteoporos -, tjocktarmscancer, 

högt blodtryck, höga blodfetthalter, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma samt lindrigare former 

av depression.79

Engström tycker att det är skolans idrottsundervisning som lägger grunden för barn och deras 

fysiska träning, men ifrågasätter vad som sker där och vilket förhållningssätt till kroppen de 

förmedlar vad det gäller fysisk träning och till en hälsosam livsföring. Vad ska förmedlas för 

                                                
77 L-M, Engström. ”Idrott och motion som kulturyttringar”. Svensk Idrottsforskning. Nr 4 2000.
78 C, Annerstedt och A, Gjerset. Idrottens träningslära. 1997. 
79 L-M, Engström och K, Redelius. Pedagogiska perspektiv på idrott. 2002: 136. Se ”Vetenskaplig fakta och 
argument”, Riksidrottsförbundet, 2000/2, för redogörelse om följdsjukdomarna på grund av fysik inaktivitet.   
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att få fler barn aktiva? Engström anser att möjligheterna till elevers inlärning måste bli 

bredare och att inlärningen bedrivs på ett djupare plan, med fokus på grundläggande 

kunskaper och färdigheter i moment för att aktivt kunna deltaga i olika fysiska aktiviteter och 

i friluftsliv. Exemplifierade moment är simning, skridskoåkning, skidåkning, orientering och 

att själv kunna utforma och handleda en fysisk aktivitet. Det som främst bör eftersträvas i 

idrottsundervisningens innehåll är färdighetsinlärning, lek, rekreation och friluftsliv.80

Problematiken om varför kvaliteten har försämrats i ämnet pekar på den neddragning av 

timmar i skolans idrott och hälsa som en bidragande orsak, vilket Engström menar kan 

utvecklas till en samhällsklyfta där olika sociala grupper kommer att växa fram med en del 

inaktiva och den andra delen till att utöva mer fysiska och motionsformer.81 Annerstedt, 

anser också att under de senare åren har skolidrottsundervisningen tilldelats mindre tid, vilket 

är remarkabelt med tanke på hur samhället under samma tid har utvecklats. Idag har vi ett 

mestadels automatiserat och mekaniskt samhälle, med resultat i att den dagliga fysiska 

aktiviteten för människor har minskat avsevärt.82

Friluftsverksamheten bedrivs i betydligt mindre utsträckning i skolans idrottsundervisning 

och på vissa håll förekommer det inte alls. Det kan konstateras att under hela 1900-talet har 

eleverna i den svenska skolan inte haft så lite obligatorisk tid för ”idrott och hälsa” som för 

närvarande. Sverige tillhör även de nationer i Europa som har minst tidstilldelning för 

idrottsundervisning.83

Sandahl, 2005, anser att idrottsämnets normativa och praktiska nivå bör ses som en 

sammankopplad länk, men hinder utgörs utav ramfaktorer så som klasstorlek, antal 

skoltimmar för att Läroplanen för den obligatoriska skolan 94 ska fungera i den praktiska 

undervisningen. Studier visar på resultat som att den normativa nivåns innehåll visar på ett 

brett spektrum av aktivitet men i praktiken sker ett smalt spektrum av aktiviteter och att 

läroplanerna inte längre har könsspecifika anvisningar medan det i praktiken visar belägg för 

att manliga och kvinnliga idrottslärare uppvisar tydliga skillnader i hur man fördelar olika 

moment - därmed visar sig läroplanens inflytande på undervisningen vara ytterst begränsad. I 

                                                
80 L-M, Engström. ”Idrott och motion som kulturyttringar”. Svensk Idrottsforskning. Nr 4 2000.
81 L-M, Engström. ”Idrott och motion som kulturyttring”. Svensk Idrottsforskning. Nr 4 2000. 
82 C, Annerstedt, m. fl. Lärarhandledning till Idrott Hälsa Livsstil. 2001.
83 L-M, Engström. Idrott som social markör.1999: 36.
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Lpo 94 skönjs decentraliseringen där tidigare detaljanvisningar har förvandlats till 

övergripande mål samt att anvisningarna har blivit färre mot tidigare reform, med resultat att 

idrottslärarkåren fått mer utrymme för att planera sin undervisning själva. Exempelvis står 

det i Lgr 80 om moment som bollspel och bollekar ska ingå i undervisningen däribland 

lagspel så som bandy, basket, fotboll, handboll, ishockey och rinkbandy men i Lpo 94 har 

omformulering skett i kursen där fysisk rörelse har blivit ett begrepp med moment som 

rörelse, rytm och dans. Sandahl tycker att ämnet har en unik position i skolan där 

kategorisering av ämnen sker såsom språk, kunskapsämnen och praktiskt – estetiska ämnen. 

Ofta har ämnet kategoriserats som ett praktiskt – estetiskt ämne men det är fel, vilket är 

otillfredsställande för ämnet då det är det ända ämnet i skolan som ser till elevernas fysiska 

utveckling. Detta är unikt för ämnet och därför bör man få ytterligare status då man även lär 

ut hälsovetenskap som är till syfte att ge teoretiska kunskaper, hävdar Sandahl.84

”Idrottsämnet är således det enda där både intellektuella och fysiska, teoretiska och praktiska 

inslag samsas, varför det opererar utifrån andra förutsättningar än övriga skolämnen”, anser 

Sandahl.85

Annerstedt, 2001, ser problematiken i idrottsämnet kring bedömning, betygsättning och 

målsättning därför att flertal lärare betygsätter på felaktiga sätt.86 Det som väger för att det är 

svårt att betygssätta är att det varken i läro- eller kursplanen pekar på specifikt detaljerat sätt 

om hur man bedömer elever där uppnåendemålen som visar på godkänt inte är så tydliga och 

utvärderingsbara. Från och med Lpo 94 ska ämnesundervisningen även individanpassas, 

vilket medförde att både innehåll och metodik kan urskilja sig med stor variabel från skola 

till skola.87

Arne Maltén, 2000, anser att nya organisationsteorier och synsätt behövs inom institutioner 

med ledarskap på grund av förändringsprocesser som sker till exempel inom skola och för att 

dessa ska äga rum. Hur nya doktrinens paradigm bör sträva efter är mot en 

nätverksorganisation som är ”inriktad på effektivt samordnande av organisationsuppgifter 

och processer och ett optimalt utnyttjande av tillgänglig kunskap och kompetens”.88 För 

                                                
84 B, Sandahl. Ett ämne för alla? 2005.
85 B, Sandahl, Ett ämne för alla? 2005: 22.
86 C, Annerstedt m. fl. Idrottsundervisning: Ämnet idrott och hälsas didaktik. 2001: 291.
87 C, Annerstedt m. fl. Idrottsundervisning: Ämnet idrott och hälsas didaktik. 2001: 107f.
88 Savage, 1990. A, Maltén. Det pedagogiska ledarskapet. 2000:148.
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framgång på detta plan bör en ”platt och processbaserad”89 organisation etableras med få 

organisationsnivåer samt att det behövs ett samarbete med ytterligare nätverkssystem för att 

tillföra kunskaper. Beskrivning på en framtidsorganisation visas på följande sätt:

 platt, resurssnål och snabb

 flexibel och med förmåga att improviserar

 inriktad på processer, snarare än funktion

 tvärfunktionell i sin syn på teamets betydelse

 positiv till medarbetarnas makt och inflytelse, men också med förväntningar på deras medansvar

 medveten om egna kärnkompetenser men också om vad som måste inhämtas från andra organisationer

 kort sagt: en lärande organisation90

Det som skiljer mellan nuvarande målstyrning från tidigare regelstyrning av skolan är det 

vanliga traditionella sättet med innehåll och arbetssätt i undervisningen är utarbetat med att 

istället arbeta med lokala delmål, hur målen ska nås med formulerade strategier samt 

kontinuerlig uppföljning av verksamheten. Nuvarande läroplaner inger till att lärarnas egna 

vilja och förmåga att utveckla skolan, där deras erfarenheter och kompetenser ses som den 

största resursen i organisationen, vilket är en omfördelning av makten där personal, och till 

viss del även elever och föräldrar är delaktiga. ”Man vill öka utrymmet för ”lärande i 

arbetet” och ge ett erkännande åt humankapitalets betydelse”.91

Det ställer nya krav på samverkan och samarbete mellan lärare i arbetslag och mellan 

ämnesintegrering, vilket Karlefors, 2002, konstaterar har genererat i de olika läroplanerna 

som trätt i kraft mellan 1962 års läroplan till dagen Läroplan för den obligatoriska skolan, 

1994.92

Lpo 94 är utformad med mer frihet, än Lgr 80, för mål- och betygstolkningar: ”Istället är 

målen fastställda och ansvaret för att nå målen lämnas till den enskilda kommunen, den 

enskilda skolan respektive den enskilda läraren.”93 Friheten för skolorna kontrolleras av 

kommunen som har Skolverket som övervakare. Friheten kan inskränkas av tiden för lärarna, 

där förhållandet till tiden både kan utgöra hinder men även möjligheter med att de kan ta igen 

                                                
89 A, Maltén. Det pedagogiska ledarskapet. 2000:148.
90 Forskarna Lawler & Galbraith, 1993. A, Maltén. Det pedagogiska ledarskapet. 2000: 149.
91 A, Maltén. Det pedagogiska ledarskapet. 2000: 161. 
92 I, Karlefors. Att samverka eller…? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan. 2002: 31ff.
93 I, Karlefors. Att samverka eller…? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan. 2002: 31.
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förlorad tid, ta god tid på sig men de kan har uppfattningen av att vara begränsade med 

schematider som är fastbundna. ”Genom tidens prisma kan vi därför se hur lärarna 

strukturerar sitt arbete, samtidigt som tiden sätter gränser för dem. Tiden är med andra ord ett 

väsentligt element i struktureringen av lärarnas arbete”.94 Lärarnas arbete är styrd av tidens 

struktur och blir således strukturerad av den därför är tiden inte bara en fråga om 

organisationsförändring för den kan förhindra eller befrämja ledningens anspråk på 

förändringsprocesser. ”Avgränsningen och tilldelningen av tid utgör en del av kärnan i 

lärarens verksamhet och i planerna och uppfattningarna hos dem som administrerar denna 

verksamhet.”95 Med den tidigare läroplanen Lgr 80 och dagens läroplan Lpo 94 har varje 

skola ansvar att förverkliga läroplanens mål i verksamhetens undervisning, problematiken 

med denna process är att innehållsmässigt kan det skilja sig mellan olika skolor.96

Denna visar sig främst när yttre begräsningar och rutiner/traditioner bör förändras för att man skall 

kunna leva upp till de krav som ställs i läroplan (t ex i Lpo 1994). När sådana förändringar känns 

betungande vänder lärarna sig emot dem. En sådan process verkar träda i kraft oavsett vem eller 

vad som initierat en förändring.97

För att värdegrundsmål och kursmål ska få mening krävs en ”reflekterande praktiker”98 i 

verksamheten, med innebörd att arbetslag diskuterar och tolkar målen tillsammans och ställer 

upp gemensamma mål att stäva efter.  Dessa mål måste vara kända för eleverna för att de ska 

nå upp till dem. Det gäller även normer och regler för hur vi behandlar varandra där 

spelregler sätter gränser och därifrån kan vi börja röra oss fritt och ta ansvar för våra 

handlingar. I normativ demokratisyn gäller rättigheter och skyldigheter att delta och ta ansvar

för våra handlingar och via kommunikation når vi fram i möten mellan varandra.99 Häri 

gäller värderingsregler i hur vi talar till och lyssnar på varandra där deliberativa 

demokratiteori bygger på allas deltagande i interaktion med varandra. Den mänskliga 

kommunikativa förmågan utvecklas genom interaktion i dialog med varandra, som även är 

styrande av gemenskaper, som å sin sida svarar för vår kollektiva identitet samt vår 

                                                
94 Tidens betydelse är grundläggande i struktureringsprincipen, A, Giddens. A, Hargreaves. Läraren i det 
postmoderna samhället.1998: 107.
95 A, Hargreaves. Läraren i det postmoderna samhället.1998: 107.
96 L, Isberg. Lärarrollen i förändring. 1996: 33.
97 L, Isberg. Lärarrollen i förändring. 1996: 35.
98 Reflekterande praktik – indirekt styrning med syfte att förbättra lärarkompetens, i form av kritisk reflektion 
och komma till insikt hur utveckla verksamheten. M, Alexandersson. Styrning på villovägar. 1999: 21ff.
99 Utbildning & Demokrati. Om kunskap och demokrati i konkret skolpraktik. 3/2003.
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kollektiva medvetenhet. För att ingå i gemenskaper gäller det att på ett jämlikt och nära sätt 

ansluta sig till andra genom att bete sig på samma sätt som de, vilket kallas för imitations 

effekten.100

I lärarnas ledarskap sker ett samspel med den människosyn vi har, vilket i skolan vilar på vår 

värdegrund och ledarskapets betydelse definieras som ”påverkanprocess” i syfte att få andra 

människor, individer eller grupper att agera i riktning mot uppsatta mål”.101 Genom 

kommunikativ kompetens sker överföringen och dess innebörd är att något är gemensamt 

eller/och att dela med sig av något. Kommunikation är ett verktyg att tillgå vid kontakt, 

överföring av idéer, inflytande och utveckling där påverkan beror på färdigheter, kunskaper, 

samarbete och vilja.102

Carlgren och Morton, 2001, menar att den auktoritet som tidigare var självklar för läraryrket

är idag något som läraren själv måste återupprätta och vinna som företrädare för 

vuxenvärlden och skolan. Den traditionella lärarrollen har påverkats av förändringar i 

uppdraget samt av de faktorer som utgör för att det ska förverkligas i och med relationen 

mellan lärare och elev. Denna relationsförändringen innebär även att lärararbetet ska utövas i 

ett mer jämställt förhållningssätt. Det utgör konsekvenser för läraren bl. a i dess etiska 

förhållningssätt. Pedagogiken i det traditionella klassrummet byggde på en vertikal relation 

mellan lärare och elev, men i dag utvecklar lärare pedagogiken tillsammans med elever och 

det idkas i en kamratlig anda. ”I en situation som präglas av bland annat mindre hierarkiska 

relationer än tidigare, mer av produktion än reproduktion av kunskap och mer av personliga 

möten, ställs krav på nya såväl didaktiska som sociala kompetenser.” 103

Med varje ny reform följer nya krav på lärare. I läroplanen för grundskolan från 1980 (Lgr80) 

föreskrivs t.ex. vissa arbetssätt (undersökande, elevaktiva) medan läroplanen från 1994 (Lpo94) 

inte föreskriver hur undervisningen ska organiseras och genomföras utan vad det är som 

åstadkommas. Vilka metoder som är de bästa för detta uppfattas som en professionell fråga och 

följaktligen som något lärarna själva ska avgöra. Kraven gäller såväl innehållet i som formen för 

lärares kunskaper. Man kan säga att reformerna förändrar relationerna mellan läroplanen, 

                                                
100 Habermas teori bygger på George Herbert Meads teori om interaktion och kommunikation och på Durkheims 
teori om gemenskaper och kollektiv. J, Dewey. Demokrati och utbildning. 1997.
101 A, Maltén. Det pedagogiska ledarskapet. 2000: 7f. 
102 B, Nilsson. Individ och grupp. En introduktion i gruppsykologi. 1993: 84f.
103 I, Carlgren och F, Marton. Lärare av i morgon. 2001: 82. 
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skolpraktiken och lärarens arbete. Medan tidigare läroplaner ganska detaljerat pekat ut vilket

innehåll läraren skulle behandla (givetvis förstärkt av att läromedel skrivits som ytterligare 

konkretiserar detta) är de senaste läroplanerna mycket sparsamma med anvisningar om innehållet 

och förutsätter att lärarna själva tar ställning till och utvecklar ett tänkande omkring sådant som 

tidigare formulerades av staten.104

Alexandersson, 1999, hävdar att läraryrket kategoriseras som L-professioner, vilket innebär 

att ha kunskap om det levande, vilket är komplext att styra och kontrollera, där läraren ska ta 

hänsyn till individuella behov, prioritera innehåll, modullera om lektionsplanering och 

moment för verksamheten. På verksamhetens organisationsnivå ligger politiska beslut till 

grund och politiker själva saknar denna professionella kompetens, vilket kan vara en 

problematik att svar upp till normativa mål utifrån praktikens verklighet.105

Vidare problematiserar Alexandersson, 1999, att i skolans arbetslag ska det bedrivas 

samverkan med samtal, reflektion, utvärdering över hur skolan ska utvecklas och förbättras. 

Detta kan konkretiseras där förhållanden att arbeta i kollegiala arbetslag när verksamheten 

bygger på individualism, vilket kan ses i det individuella lönesystemet. Det kan skapa 

motsättningar i samarbete när inte lika lön är gällande för lika arbete. Skolans övergång från 

regelstyrning till målstyrning inger en individuell frihet och möjligheter för lärare och elever 

eller skolor att utforma och arbeta mot individuella mål. En belöning för lärarprofessionen är 

att få tillit i eget ansvar att forma undervisningen för elevens bästa, vilket kan höja lärarens 

känsla av erkännande av sitt yrke att själv få styra rodret men det kan bli en belastning med 

för mycket ansvar.106

Statens ideologiska styrning i form läroplanerna där kommunerna ska stå för de finansiella 

kostnaderna leder till konflikt då ekonomiska resurser inte finns för att täcka efterfrågan ifrån 

skolorna om mer resurser. Skolverket (1997) riktade kritik mot det kommunala 

ansvarstagandet, där poängteras även att det är lättare att styra organisationen än att styra 

verksamheten samt att i ett decentraliserat styrsystem är det inte enkelt att formatera 

utveckling i rollfördelning och i helhetstänkande.107

                                                
104 I, Carlgren och F, Marton. Lärare av i morgon. 2001: 80.
105 M, Alexandersson. Styrning på villovägar. 1999: 19ff.
106 M, Alexandersson. Styrning på villovägar. 1999: 65.
107 M, Alexandersson. Styrning på villovägar. 1999: 15ff.
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Hargreaves, 1998, hävdar att ”en levande lärarkultur bör kunna undvika individualismens 

begränsningar och samtidigt värdesätta dess kreativa möjligheter. Därmed står vi inför frågor 

som inte bara gäller det generella behovet av samarbetskulturer bland lärare, utan vilka 

konkreta former som ett sådant samarbete kan ha.”108 Studier har visat att läraryrkets 

individualitet att utöva egen makt och att göra självständiga bedömningar var kopplad till den 

egna kompetensen. När arbetslagets utformning tog fart ledde det till att tolkningar gjordes 

och lärare följde andras tolkningar som de inte själva stod för helt och fullt ut, vilket sågs 

som ett nedsteg mot sin egen kompetens. När krav på samarbete sker i form av läroplaner bör 

lärares individualism tas hänsyn till för att tillvarata kompetenser och effektiviteten, där 

förändringarna bör initieras underifrån för att få störst genomslag.109

Hargreaves, 1998, beskriver postmoderniteten som ett samhällstillstånd som omspänner 

särskilda mönster av sociala, ekonomiska, politiska och kulturella relationer. Anspråken av 

postmoderniteten är stor flexibilitet, god beredskap av förändring, snabbare förändringstakt 

och decentralisering styrning har i skolan ingetts två reaktionssätt. Ett är att värna om 

institutionsgränserna, de traditionella skolämnena, de standardiserade 

undervisningsstrategierna och proven, vilket är dömt som ett misslyckande för att möte ska 

ske inför det postmoderna komplexa och föränderliga världen. Det andra är främst på 

grundskolenivå som byggt verksamheten på samarbetsorienterade kollektiv där rektorn ser 

sin enhet som en ”familj” och denna är inte uppbyggd för att möta nyskapande 

systemförändringar.110

Dagens lärarroll är i förändring och den utvecklingen kräver större professionalisering bland 

lärare. Undervisningen har blivit mer komplex och kompetent verksamhet krävs allt efter 

som lärarna intar olika ledarroller, inges som arbetslagskollegor, medbestämmande i 

beslutsprocesser och som funktionell handledare i sina ämnesinriktningar. Läraryrket klassas 

som än mer intensivt än tidigare, där lärare har mindre tid till professionella bedömningar i

undervisningen.111

                                                
108 A, Hargreaves. Läraren i det postmoderna samhället. 1998: 196.
109 A, Hargreaves. Läraren i det postmoderna samhället. 1998: 195ff.
110 A, Hargreaves. Läraren i det postmoderna samhället. 1998: 50ff.
111 A, Hargreaves. Läraren i det postmoderna samhället. 1998: 31.
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Om de förändringar som lärarna står inför verkar förvirrande och osammanhängande, beror det på 

att den kontext som de uppstår i är oklar. Själva kontexten är också djupt förvirrande. Det 

postmoderna tillståndet är komplext, paradoxalt och omstritt. Samtidigt har det stora och 

genomgripande konsekvenser för undervisningen och lärandet på så olika områden som 

skolbaserad ledning, samarbetskulturer, ökat ansvar för lärarna och organisatorisk förändring. 112

Den ledarskapsstil som eftersträvas bör sammankopplas till ledaren själv och till den rådande 

situation som sker vid ledningen och att anpassa den till medarbetarna och elevers mognad, 

vilket utvecklas till ett ledarskap som är tredimensionellt och karakteriseras som situations-

och omgivningsrelaterat ledarskap. ”Det situationsanpassade ledarskapet går hand i hand 

med antagandet om den komplicerade människan och utgör en viktig ingrediens i det 

pedagogiska ledarskapet”.113 Ledare innehar olika roller beroende på uppgift och miljö. 

Ledarskap kräver kunskap om ledarfunktioner och om grupprocesser samt en mognad som 

kommer med livserfarenheter. ”Man kan inte heller förstå varför människor gör som de gör i 

en grupp, om man inte känner de normer och relationer som finns i den.”114 Som ledare krävs 

det ha kännedom om gruppsykologi där gruppstruktur är en social struktur med individer och 

grupprocesser, är de handlingar som utförs utav individerna vilket ledaren kan analysera och 

påverka till en positiv atmosfär i. ”Mänskliga samhällen befinner sig ständigt i en 

struktureringsprocess där de ständigt förändras av de byggstenar de består av, nämligen 

människor”115 och analys av processen är att se struktur och handling som väl 

sammankopplade. 

En god ledare bör ha en ”viss känsla för andra människor och vad de sysslar med 

sinsemellan, ett intresse för andra samt en ambition att driva och utveckla en verksamhet”116

och karaktäristiska egenskaper är ganska bra självförtroende, är i förhållande god balans, är 

villiga att ta ansvar, tämligen mycket inriktad på prestation, de är någorlunda intelligenta och 

besitter social kompetens såsom en förmåga att kunna uppföra sig, ta initiativ, svara på 

signaler ifrån andra människor och ta sitt ansvar i situationen.117

                                                
112 A, Hargreaves. Läraren i det postmoderna samhället. 1998: 101.
113 A, Maltén. Det pedagogiska ledarskapet. 2000: 75. 
114 B, Nilsson. Individ och grupp. En introduktion i gruppsykologi. 1993: 14.
115 A, Giddens. Sociologi. 1993: 19.
116 B, Nilsson. Individ och grupp. En introduktion i gruppsykologi. 1993: 100.
117 B, Nilsson. Individ och grupp. En introduktion i gruppsykologi. 1993: 100.
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6. Resultat och analys

I detta avsnitt redovisar vi vårt empiriresultat och analyserar dem med koppling till litteratur.  

Intervjuerna går att läsa i bilaga 1.3. Till att börja med presenterar vi artiklar från Svensk 

idrottsforskning där forskare skildrar idrottslärares upplevelser mellan de båda läroplanerna

Lgr 80 och Lpo 94.

6.1 Lärares upplevelse av förändringen mellan åren 1980-2000

När reformen genomförde 1994 så var det den största reformen på länge, där idrottslärare 

stod inför sin största och svåraste utmaning någonsin. Detta var en generell bild som 

lärarkåren gav. Om man ser på ämnet idrott och hälsa som det kommer att kallas efter 

reformen så var skillnaderna stora läroplanerna emellan.118

Reformförändringen innebar att ämnets namn byttes från idrott till idrott och hälsa, där hälsa 

och det estetiska perspektivet breddades vilket medförde att andra delar som den fysiska 

aktiviteten fick färre timmar men att ämnet breddades.119 I Lgr 80 låg fokus på resultat och 

styrdokumenten som var väl utförliga, där det stod vad som skulle hinnas med under 

skolgång, hur mycket tid och vilka specifika delar av ämnet som skulle tas upp. Det förekom 

även delar som skulle tas upp i olika årskurser som skulle vara, liknade en trappa där 

svårighetsgraden för ämnet successivt höjdes. Därför var det oerhört viktigt att lärare gick 

igenom stegen på ett så bra sätt som möjligt just för att elever inte skulle få svårigheter 

senare i sin utbildning.120 Lärare hade klara direktiv hur de skulle lära ut och Lgr 80 var som 

en handbok för idrottsläraren där de fick tydliga direktiv och riktlinjer som skulle följas.121

Det blev under denna reform tvunget att samverka mellan pojkar och flickor i skolan. Innan 

hade den kvinnliga idrottsläraren haft flickorna för sig och haft mycket gymnastik och dylikt 

på schemat medan den manlige idrottsläraren allt som oftast använde bollen som redskap. 

När det var dags att samordna eleverna blev det den manlige idrottslärarens inriktning med 

bollen som redskap som dominerade. Det finns undersökningar som gjorts i detta avseende 

                                                
118 C, Annerstedt.Tidskrift i Gymnastik & Idrott. 1994. Se även B, Sandahl, Ett ämne för alla? 2005.
119 Ett idrottssekel riksidrottsförbundet 1903 – 2003.
120 B, Sandahl. Ett ämne för alla? 2005.
121 http://www.ihs.se/upload/1276/SIH-rapport%20nr%204.pdf
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som påvisar att det som var kvinnligt (gymnastik, dans och redskap) blev lidande av bollens 

inverkan på ämnet. Men det blev ändå en del skillnader även då det inte spelades så mycket 

lagspel som innan utan det blev mer sådant som inte krävde lika mycket fysikt så som 

badminton, tennis och volleyboll.122

Vad det gäller inför Lgr 80 hade det tillsatts en arbetsgrupp vars uppgift var att lämna ett 

gemensamt förslag till en ny läroplan. Sammansättningen av denna arbetsgrupp bestod av 

representanter från t.ex. riksidrottsförbundet, skolidrottsförbundet, idrottshögskolan och 

svenska gymnastiklärarförbundet. Detta medförde att även om alla kanske inte var helt nöjda 

med alla punkter så var det ändå ett gemensamt beslut som gjorde att debatt och kritik helt 

uteblev av förslaget från dessa parter. 123 När den nya och senaste läroplanen Lpo94 skulle 

skrida till verket var det allt annat än milda toner som gällde. I princip alla rasade mot den 

nya läroplanen och i tidsskriften ”Gymnastik och idrott” talades det till och med om slakt av 

ämnet som kom att byta namn till idrott och hälsa.124

Riksidrottsförbundet kunde inte över huvud taget acceptera att man skulle ersätta de gamla 

huvudmomenten med tre nya kunskapsområden. Det traditionella idrottsutövandet skulle 

negligeras menande Riksidrottsförbundet till följd av förslaget. Ett annat av argumenten som 

lades fram var att de gamla läroplanerna hade uppskattat värdet av idrott då den hade 

representerats av flera olika huvudmoment medan idrotten i den nya läroplanen bara skulle 

vara ett delmoment i ett av tre kunskapsområden. Kritik riktades även mot tidstilldelningen 

av ämnet. Förbundet menade på att detta kommer i framtiden kosta staten och det svenska 

samhället enorma summor då nedskärningen av ämnet skulle få en väldigt negativ bild på 

folkhälsan med skador och sjukdomar som följd.125

Gymnastiklärarsällskapet hade inga problem med själva innehållet utan det var 

tidstilldelningen som var det stora dilemmat. Att man utökade ämnet men drog ner på det i 

timmar var för dem ofattbart och väldigt ologiskt. De menade att man istället för att dra ner 

på timmarna skulle med den nya breddningen av ämnet fylla på med fler timmar.  De ansåg 

att för de yngre barnen så skulle en timme per dag vara lagom med fysisk aktivitet och i de 

                                                
122 B, Sandahl. Ett ämne för alla? 2005.
123 B, Sandahl. ”Tystnad, samtycke eller protest?”. Svensk idrottsforskning. Nr 4. 2004. 
124 Jane Meckbach Svensk idrottsforskning. Nr 4. 2004.
125 Jane Meckbach Svensk idrottsforskning. Nr 4. 2004.
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övriga årskurserna skulle tre lektionstillfällen i veckan vara minsta möjliga tilldelning. Även 

Idrottshögskolan och Skolidrottsförbundet hade samma uppfattning vad det gällde 

tidstilldelningen. Det var det stora diskussionsämnet och att det andra föll bra på plats men 

att det var orealistiska målsättningar som ställdes på skolan och idrottsämnet när tiden inte 

räckte till för att genomföra kraven.126

En undersökning som Lindvall och Mechbach tar upp är vad det gäller idrottslärarkårens 

egen uppfattning om förändringar inom ämnet. Det de kommer fram till i sin undersökning 

var att de flesta lyfte fram neddragningen inom ämnet som den största förändringen samtidigt 

som mer tid till annat arbete inom skolans ram ökade.127

Ytterligare en del i undersökningen tar upp att förändringsarbete ofta tar väldigt lång tid om 

det alls går att utröna några förändringar. Detta beror på att det inte finns tillräckligt med 

resurser för att förändringarna i skolan skall kunna genomföras effektivt. Att det har blivit 

fler elever i klasserna och fler elever med särskilda behov är en annan del som tas upp. 

Innehållet i ämnet har även det förändrats, där är mer bollspel, musik och rörelse samt 

hälsoinriktad undervisning som tar upp lektionstiden än tidigare. Detta har då medfört att 

flera lärare påpekat att kvaliteten och kvantiteten hos många gymnastiska och idrottsliga 

moment har sjunkit hos väldigt många av eleverna.128

I en liknande undersökning men med lite andra och mer djupgående frågeställningar menar 

lärarna på att nu-för-tiden vill de få med alla elever i ämnet och att de skall få känna av 

elevdemokratin vilket skulle ge dem mer bestämmanderätt i undervisningen. Det är även mer 

påtagligt att idrottslärarna är en del av skolan nu när man jobbar inom arbetslag och då inte 

bara sitter i idrottshallen och sköter sitt. Även mentorskapet är en del i det som de känner sig 

mer delaktiga i, vilket medför att de fick bättre kontakt med elever och även relationen med 

föräldrarna blev bättre och mer givande.129

En av de större skillnaderna från förr till dagens skola tyckte idrottslärarna var att man 

lämnat den strikta organisatoriska rollen som då dirigerade eleverna till en del av 
                                                
126 Jane Meckbach. Svensk idrottsforskning. Nr 4. 2004.
127

Suzanne Lindvall och Jane Meckbach. Svensk idrottsforskning. Nr 4. 2004.  
128 Suzanne Lindvall och Jane Meckbach. Svensk idrottsforskning. Nr 4. 2004.   
129 Jane Meckbach Svensk idrottsforskning. Nr 4. 2004.
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huvudmoment i undervisningen. Idag är det istället en friare och mer flexibel undervisning 

som kantas med uppnående mål och mer fokuserad på läroprocessen och inte prestationen 

som förr om åren då det var mest väsentligt.130

6.2 Resultat och analys av empiri

I resultaten har vi valt att delge det som är av vikt för syftet med vår studie. Utgångspunken 

är huvudfrågorna ifrån problemformuleringen. Vi presenterar resultatet av varje fråga först 

och i anslutning till resultatet följer analys.

6.2.1 Resultat och analys av, på vilket sätt har idrottsundervisningen i 
grundskolan formats de senaste 30 åren och vilka konsekvenser har reformerna 
Lgr 80 och Lpo 94 givits?

Presentation av resultaten:

Fördelningen av tiden i ämnet har blivit mindre mellan Lgr 80 och Lpo 94 anser alla lärare. 

Lärarna menar att tiden till idrottsundervisningen har blivit förskjuten till andra 

arbetsuppgifter såsom dokumentation, samverkan i arbetslag, ämneslag samt social kontakt 

med elever och hemmet.  Adam: ”Idrott och hälsa är ett speciellt ämne, vi pratar mer och blir 

kompis med dem även på rasterna.” Tidsaspekten, är mindre tid till eleverna i ämnet då det är 

fler elever per lärare, enligt David. 

Norrbyskolan har en djup tradition av samverkan med föreningsliv, där utbyte sker med olika 

verksamheter såsom bowling, gym, golf. Söderskolan bedriver sedan Lpo 94 även samverkan 

med föreningsliv i form av gym, ju jutsi, bowling och orientering. Samverkan idrottslärarna 

emellan har alltid bedrivits och fungerat bra, för rent organisatoriskt måste det till samarbete 

då planering ska ske med scheman, hallar, spelplaner och friluftsdagar och så vidare. Ett 

nätverk är uppbyggt sedan slutet av 1970-talet där idrottslärare ifrån hela kommunen möts 

och delger varandra idéer och tips, men kontakten har blivit mindre med åren. Bertil upplever 

att ”nu sitter vi bara i en stor aula och pratar om det som inte berör alla”. 

Ämnesintegrering däremot har inte skett och sker inte i någon utsträckning på någon skola 

idag.

                                                
130 Jane Meckbach Svensk idrottsforskning. Nr 4. 2004.
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Enligt idrottslärarna på Norrbyskolan så är dock innehållet detsamma då som nu. 

Söderskolan har breddat innehållet. Båda skolorna har ändrat hur man når betygskriterierna 

med uppnåendemål från tidigare regelstyrt då aktiviteter som längd- och höjdhopp mättes och 

föres in för bedömning i betygen.

Termins- och årsplaneringar har skolorna alltid dokumenterat för organisationen ska fungera 

med hallar, spelplaner och schemamässig, men intet fanns att uppvisa för oss från Lgr 80.

Tidigare var särundervisning gällande men med Lpo 94 så utvecklade skolorna 

samundervisning. En viss uppdelning sker på Norrbyskolan där eleverna delar upp sig själva 

i vissa aktiviteter för att få jämna lag.

Blockundervisning måste Söderskolan använda sig utav som modell för att organisationen 

med hallar, spelplaner och övriga aktiviteter med föreningsliv ska fungera. Norrbyskolan har 

delvis blockundervisning där en lektion i veckan bygger på till exempel boll en period men 

den andra lektionen är utformad efter fria val.

Eleverna har gott inflytande över arbetsformer och innehållsmässigt med aktiviteter, enlig 

alla lärare, vilket eleverna inte hade med den tidigare läroplanen. Innehållsmässigt följer 

Norrbyskolan samma aktiviteter som bedrevs i Lgr 80, men Söderskolan har mer valfrihet 

och upplever att det är mer aktiviteter nu än tidigare. Friluftsliv bedrivs inte alls på 

Söderskolan mer än att sjundeklassarna åker iväg två tillsammansdagar som fritidsledaren 

och handledarna anordnar. Tidigare med Lgr 80 var det varken några tillsammansdagar eller 

friluftsliv. Norrbyskolan hade/har heller inte någon undervisningsform med rent friluftsliv, 

men däremot så sker utomhusaktiviteter i stor utsträckning. 

Presentation av analysen:

Neddragningen av timmar i skolans idrott och hälsa pekar på som en bidragande orsak till 

varför kvaliteten på undervisningen har försämrats.131 Lärarna framförde inte att kvalitén 

blivit sämre, men mindre tid till ämnet där andra arbetsuppgifter har utökats och medfört att 

ämnet blivit lidande. Det finns mer tid till att skapa sociala kontakter med elever och 
                                                
131 L-M, Engström. ”Idrott och motion som kulturyttringar”. Svensk Idrottsforskning nr 4 2000.
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föräldrar där bland annat betygssamtal och mentorskap är en stor del i den sociala samverkan 

men kontakter knyts även på raster mellan lärare och elever.

Idrottslärarna har alltid haft en god samverkan sinsemellan då det krävs för organisationen av 

scheman, hallar och utomhusplaner. Samverkan med föreningsliv är också god.  Kulturen hos 

idrottslärarna på skolorna är att de försöker lösa verksamhetens krav med hjälp av samarbete 

sinsemellan.

Lärarna uppger inte det som hinder att vara ettämneslärare, utan hindret är att det kan vara 

mer problematiskt att ta sig till olika lokaler. Samverkan fungerar väl i ämneslaget men det är 

även väl fungerande i arbetslagen. En lärare uppgav att det blivit mindre kontakt med övrig 

personal efter decentraliseringen. Tidigare träffades alla lärare men nu är det mer begränsat 

att fungera i arbets- och ämneslag samt att det blir segregerat i arbetsrummet då inte alla ses 

på en gemensam arena i till exempel fikarummet. Lärarnas umgängeskultur har danat på 

skolan vad det gäller daglig kontakt med övriga lärare.  

Det stämmer överens med litteratur om att lärarna har frihet att planera och modellera sin 

verksamhet som de vill utefter de ramar läroplanen kräver så som våra respondenter uppgav 

om deras verksamhet. Idrottslärarna tar ansvar för att elever ska vara delaktiga men dock sker 

inget samarbete med föräldrar i idrottsundervisningen. Att utveckla skolan är även att erbjuda 

lärare kompetensutveckling, men på grund av ekonomiska neddragningar sker det inte alls 

idag mot tidigare före decentraliserinen. 

Dessa arbetsuppgifter är det som har tagit mer fart efter Lpo 94, då det sker kontinuerligt 

arbete med lokal arbetsplan samt utformning av betygskriterier så att elever ska förstå målen. 

Därav har arbets- och ämneslagen ett större utrymme för samtal och samverkan, mot tidigare 

då lärarna enbart samverkade på enstaka konferenser och diskuterade eleverna.
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6.2.2 Resultat och analys av, hur idrottslärare definierar reformernas betydelse 
i verksamheten?

Presentation av resultaten:

Samverkan i arbetslag och ämneslag har utvecklats mer under Lpo 94 där mycket tid ägnades 

åt att utveckla lokala läroplaner som ständigt måste förnyas, uppger alla lärare. 

Fler arbetsuppgifter har lags på idrottslärarna till exempel dokumentation i form av Iup, 

Individuella utvecklingsplaner, lektionsplaneringar/reflektion av undervisningens resultat, 

åtgärdsprogram samt mer sociala kontakter med elever och hemmen.

Hälsa kopplades inte alls i undervisningen med Lgr 80. Efter Lpo 94 har Söderskolan 

anammat hälsa men på Norrbyskolan byggs inte hälsa med teori utan dess syfte överförs i 

praktiken genom muntlig förmedling och återkoppling till fysiska aktiviteter. 

Syfte och mål till eleverna delger inte idrottslärarna på Norrbyskolan alls varken nu eller 

tidigare. Däremot är Söderskolans lärare väldigt noga med att det framförs till eleverna på 

idrottslektionerna.

Betygen är också en faktor som har förändrats avsevärt i den meningen att tidigare i Lgr 80 

fördes inga betygssamtal med eleven, men med Lpo 94 har samtliga lärarna som vi intervjuat 

en dialog med eleven vid mitten av terminen och vid terminsslut. 

Betygssättningen var tidigare i Lgr 80 grundande på normalfördelningskurvan då det inte fick 

delas ut för många betyg i en kategori utan det var ett procentantal som lärarna var tvungna 

att följa. Konsekvenserna av detta var att elever kunde få lägre eller högre betyg på grund av 

för många antal t.ex. treor i en klass. Med Lpo 94 infördes målrelaterade betyg som elever 

ska nå och dessa upplevs av lärare som både svårtolkade och svåra för eleverna att uppnå. 

Uppföljningsarbete med dokumentation kring elever fanns tidigare med att föra frånvaro och 

närvaro, betygssättning och ringa föräldrar om elever var frånvarande. Uppföljningsarbetet 

har bara ökat i och med decentraliseringen och Lpo 94 där ekonomin är mer åtstramad med 

konsekvenser av färre lärartjänster och administrativ personal har fått andra arbetsuppgifter 
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som lärarna har tagit över. Utvecklingsarbete i undervisningen som lärare får göra förutom 

att hålla i undervisningen är bland annat att föra ned reflektion kring lektioner, utvärdering av 

verksamheten och åtgärdsprogram. 

I Lgr 80 bedrevs undervisningen med att mäta prestationsresultat av olika aktiviteter som 

eleverna utförde, vilket båda skolor använde sig utav. Med Lpo 94 eftersträvas inte höga 

resultat för att få bättre betyg utan att elever förbättrar och utvecklar sig. 

Skolornas idrottsundervisning innehöll inte någon teoridel med Lgr 80 men i dagens Lpo 94 

har Söderskolan undervisning i teori och inlämningsarbeten kring stress och kost. 

Norrbyskolan har inte någon teori i sina lektioner alls och heller inte några skriftliga prov 

eller inlämningsarbeten. Det enda provet som utförs i ämnet är på livräddning och är en 

praktisk examination. Annars förs en viss mängd resultat så som på längdhopp.

Daglig fysisk aktivitet erbjuder ingen av skolorna där de ser hinder med tid och 

schemaläggning. En skola erbjuder promenader eller annan aktivitet på handledartid. 

Kompetensutveckling i ämnet idrott och hälsa förekommer inte utöver nätverksträffarna. 

Före decentraliseringen skedde länsstudiedagar då alla Smålands idrottslärare samlades. ”Då 

var det kompetensutveckling när vi utbytte erfarenheter och nya tips och idéer med 

varandra”, menar Adam. Adam och Bertil förklarade att tidigare var det 120 timmar, ca 13 

dagar avsatta för kompetensutveckling. Adam: ”Då var det meningen att vi skulle ut på 

kompetensutveckling, men det är nedmonterat nu. Idag sker endast planering, vilket inte är 

kompetensutveckling för oss”. Kompetensutvecklingen har ”definitivt blivit sämre”, enligt 

Cesar.

Presentation av analysen:

Innehållsmässigt så har Norrbyskolan inte ändrat sitt upplägg av lektioner mot tidigare 

läroplan men elever ha inflytelse över en viss del av lektionsinnehållet. Söderskolan har mer 

valfrihet gentemot den lokala kursplanen efter Lpo 94 mot dåvarande Lgr 80. Då var det mer 

givna moment men idag kan lärare och elever utforma mer efter egna intressen och val om 

vilka aktiviteter som ska råda i undervisningen. 
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Lpo 94 är utformad med mer frihet, än Lgr 80, för mål- och betygstolkningar: ”Istället är 

målen fastställda och ansvaret för att nå målen lämnas till den enskilda kommunen, den 

enskilda skolan respektive den enskilda läraren.”132 Friheten för skolorna kontrolleras av 

kommunen som har Skolverket som övervakare. Friheten kan inskränkas av tiden för lärarna, 

där förhållandet till tiden både kan utgöra hinder men även möjligheter med att de kan ta igen 

förlorad tid, ta god tid på sig Ingen av skolorna erbjuder elever daglig fysisk, mer än att 

elever på Norrbyskolan har tillgång till idrotts- och ishall när de har rast och när hallarna är 

lediga. Söderskolan kan erbjuda elever tid till promenader och andra aktiviteter på 

handledartid.

Under senare år har andra mål fokuserats såsom att ämnet skall gynna en rikare och mer 

hälsosam livsstil där man tycker att ämnet ändrat karaktär och att ämnet inte blivit mer 

bildande. Lärarna måste erbjuda eleverna legitima skäl till att ha ämnet idrott och hälsa på 

skolschemat. De måste lära dem att detta inte är för stunden utan att syftet till undervisningen 

är ett livslångt lärande. Kan man inte ge eleverna detta så kommer det obligatoriska ämnet 

idrott och hälsa inte längre finnas i skolans verksamhet.133 Söderskolan är oerhört noga med 

att förmedla syfte och mål med undervisningen och även med hälsa och livsstilsfrågor där 

lärarna lyfter in en del teori för att förankra hos elever. Här utformas även inlämningsarbeten 

i kost och stress. Norrbyskolan vill inte att det praktiska ämnet ska blir teoretiskt utan 

förmedlar kopplingen med hälsa muntligt i den praktiska undervisningen. Däremot har 

lärarna inte anammat förmedling av syfte och mål till eleverna i undervisningen. Häri ligger 

det att elever ska vara delaktiga, vilket är lärarens uppgift att få dem delaktiga genom att 

skapa sammanhang som leder till att eleverna känner sig motiverade för att deltaga.134 Elever 

som är svagpresterande i skolan har särskilt svårt att tolka verksamhetens förväntningar och 

det kan leda till skolan inte känns fullt så meningsskapande.135

Norrbyskolan har inte ändrat innehåll i ämnet och det kan ses som att det inte har skett någon 

förändring i och med den nya läroplanen. Lärarrollen har inte heller ändrats trots förändringar 

som har skett på normativ nivå. Kan bero på att lärarna inte har fortbildats med 

                                                
132 I, Karlefors. Att samverka eller…? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan. 2002: 31.
133 Annerstedt m.fl. Idrottsundervisning: Ämnet idrott och hälsas didaktik. 2001.
134 I, Carlgren och F, Marton. Lärare av i morgon. 2001: 69.
135 L, Lindström och V, Lindberg. Pedagogisk bedömning. 2005: 11.
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kompetensutveckling för att de ekonomiska resurserna har blivit sämre med

decentraliseringen.

6.2.3 Resultat och analys av, vilka möjligheter och hinder finns det för att en bra 
undervisning i ämnet idrott och hälsa skall ske? 

Presentation av resultaten:

Det optimala vore att alla lärare som undervisa en klass ska ingå i ett arbetslag, men det går 

inte samordna på Norrbyskolan för elevantalet är litet, ca 300 elever och 30-35 lärartjänster. 

På Söderskolan finns fungerande arbetslag där lärare som har samma elever ingår där.

”Det som fattas är ekonomiska resurser, men med inriktningen får vi extra”, enlig Adam i 

den ena skolan. Söderskolans resurser räcker till materialinköp, men däremot inte till att 

täcka lokalbristen i förhållande till elevantalet. ”Vi har för stora grupper”, säger Cesar. 

David: ”Vi har för lite stöd i från våra egna till politiker. Det är mycket annat som ska 

investeras. Vi lyckas med vår verksamhet med lite resurser och med bra organisation där 

eleverna når goda resultat. Eleverna klagar inte heller vilket hade varit det bästa om det 

kommer fram på t.ex. elevråd”.   

Arbetsmiljön för elever och lärare är god på Norrbyskolan där det är bra golv och 

bullerskydd samt att det är gott om olika lokaler och utomhusmiljö med spelplaner och skog 

att nyttja. Den psykosociala miljön för lärarna är att ”det har alltid varit gott klimat på skolan, 

men sämre efter kommunaliseringen”, enligt Adam. 

Tidsaspekten är mindre tid till eleverna i ämnet då det är fler elever per lärare, enligt David. 

”Det är mer tid till samtal i betyg om man jämför med tidigare”, säger Cesar. David: 

”Arbetsuppgifter för oss är undervisning, handledartid, betygsättning, konferenser och möte 

med klasser. Det har blivit mer och mer tid till det istället för ämnet”. 

En skola för alla kan var problem då ”elever som har haft assistent tidigare ska klara sig 

själva på högstadiet. Det är orättvist med stökiga miljöer och stora grupper. Men: en skola 

ska alla ha, men samma skola är osäkert”, anser Adam. Läraren har inte tid för att avsätta 

särskild undervisning för eleven. Det kommer att resultera i att eleven inte får betyg i ämnet. 
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Cesar: ”Det ställer stora krav på läraren om alla elever ska vara med på lektioner som är i 

behov av särskilt stöd då grupperna redan är för stora. De stora grupperna hämmar en del 

elever.  Det skulle gå åt två lärare för att tillgodose elever om alla skulle deltaga, om dessa 

elever skulle komma överhuvudtaget, vilket jag inte tror”.

Förändringar som Adam vill ska ske är: ”Tveksam till det hur med betyg i idrott och hälsa, 

utan det handlar att etablera en hälsolivsstil. Det räcker väldigt mycket att gör väldig bra 

försök”.

Presentation av analysen:

Idrottslärarna på Norrbyskolan menar att det lagts på mer arbetsuppgifter för varje år i 

tjänster och att antal lärare har minskat mot elevantalet. Det menar de andra två idrottslärarna 

på Söderskolan också att det är större grupper och att det kan hämma en del elever. 

Idrottsundervisningens innehåll kan inte sägas att det har något smalt spektrum där det inger 

valfrihet ifrån elever att delge förslag på aktiviteter, flera möjligheter att använda olika hallar 

och utomhusmiljöer samt att det bedrivs samverkan med föreningsliv. En artikel som Jane 

Mechbach, 2004, skildrar är en liknande undersökning men med lite andra och mer 

djupgående frågeställningar där lärare menar på att nu för tiden vill de få med alla elever i 

ämnet och att de skall få känna av elevdemokratin vilket skulle ge dem mer bestämmanderätt 

i undervisningen. Det är även mer påtagligt att idrottslärarna är en del av skolan nu när man 

jobbar inom arbetslag och då inte bara sitter i idrottshallen och sköter sitt. Även 

mentorskapet är en del i det som de känner sig mer delaktiga i och med mentorskapet 

medfördes att man fick bättre kontakt med de elever man var mentor för och även relationen 

med föräldrarna blev bättre och mer givande.136 Det överensstämmer med våra svar ifrån 

undersökningspersonerna.

En undersökning som Lindvall och Mechbach, 2004, hänvisar till i sin artikel är om vad 

idrottslärarkårens egen uppfattning är om förändringar inom ämnet. Det de kommer fram till 

i sin undersökning var att de flesta lyfte fram neddragningen inom ämnet som den största 

förändringen samtidigt som mer tid till annat arbete inom skolans ram ökade.137 Det stämmer 

                                                
136 Jane Meckbach. Svensk idrottsforskning. Nr 4. 2004.
137

Suzanne Lindvall och Jane Meckbach. Svensk idrottsforskning nr 4 2004.  
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överens med lärarnas uppfattningar om tidstilldelningen av ämnet har minskat och andra 

arbetsuppgifter har tillkommit. Förändringar som alla lärare vill se är kring betyg. En lärare 

tycker att det inte behövs utan det gäller att anlägga ett hälsomedvetande och en god livsstil. 

En annan lärare anser att betygskriterier är svårtolkade och svåra för elever att nå upp till och 

bör på så vis ändras. En tredje lärare har en uppfattning om att en längre betygsskala är av 

godo för elevers utveckling och bedömning av betyg. 

Ytterligare en del i undersökningen tar upp att förändringsarbete ofta tar väldigt lång tid om 

de alls går att utröna några förändringar. Detta beror på att det inte finns tillräckligt med 

resurser för att förändringarna i skolan skall kunna genomföras effektivt. Att det har blivit 

fler elever i klasserna och fler elever med särskilda behov är en annan del som tas upp. 

Innehållet i ämnet har även det förändrats. Det är mycket mer bollspel, musik och rörelse 

samt hälsoinriktad undervisning som tar upp lektionstiden än tidigare. Detta har då medfört 

att flera lärare påpekat att kvaliteten och kvantiteten hos många gymnastiska och idrottsliga 

moment har sjunkit hos väldigt många av eleverna.138 Resurstilldelningen är inte god i någon 

av skolorna och det finns behov av en idrottshall på en av skolorna. Kompetensutveckling 

förekommer inte alls idag, vilket beror på ekonomin som styr samt att det är färre lärare på 

fler elever. 

6.2.4 Resultat och analys av, har betygsättningen ändrats mellan reformerna 

och i så fall på vilket sätt?

Presentation av resultat:

Adam: ”Jag kan tänka mig att om man sitter och läser de båda läroplanerna så ser man stora 

skillnader, men vi som har arbetat med dem båda har inte gjort någon skillnad i vår 

idrottsundervisning”. Arbetstidsförändringarna som skett är till det sämre enligt Adam och 

Bertil. ”Du gjorde dina lektioner förr och satt på en konferens i veckan och avgjorde själv om 

du ville åka hem. Idag är du tvungen att sitta kvar 35 timmar på skolan och sedan får du åka 

hem och förfoga över ytterligare 10 timmar, totalt 45 timmar.” Bertil: ”Tidigare var det mer 

timmar men på ett annorlunda sätt, då kunde vi förbereda på fritiden och på kvällar. Nu är 35 

timmar fast tid men du kanske inte är så effektiv utan skulle behöva vila hemma och 

                                                
138 Suzanne Lindvall och Jane Meckbach. Svensk idrottsforskning nr 4 2004.   



49

skolarbete på kvällen. Något positivt är dock att du kan kompa tid, det var jätte knepigt förr”. 

Adam: ”Nu är det problem med komptid att det inte sätts in vikarier.

Vad det gäller betygsamtal så sitter de med varje elev och för dialog om vad de ska tänka på 

och eventuellt kan förbättra. ”Elever ska inte behöva sprätta upp betygskuvert för att veta  

betyget. De flesta har kännedom om sig själva och dess kapacitet”, enligt Adam. 

Förändringar som Adam vill ska ske är: ”Tveksam till det hur med betyg i idrott och hälsa, 

utan det handlar att etablera en hälsolivsstil. Det räcker väldigt mycket att gör väldig bra 

försök. Idag står det att du ska vara rytmisk så rent kritiskt skulle jag kunna säga till en elev, 

nej du är inte rytmisk så du kan inte få högre betyg. Visa att det finns många olika sätt att 

röra på sig och uppmuntra till det”. Bertil: ”Betyg i idrott och hälsa anses ge status och det är 

synd att det ska hänga på det. Det är förmedlingen av rörelse som är viktig”.

Cesar: ”Förut var lärare lärare, då var det undervisning och sedan kunde du åka hem. Du 

hade någon konferens då och då i betyg. Sedan har det lagts till allt mer. Det är mycket att 

sköta via dator och kolla för att lägga in betyg. Mer har flyttats över. Administrativ personal 

skötte mer förr men har fått andra och fler uppgifter”. David: ”Sedan jag började är det stor 

förändring. Då gick du hit och gjorde din undervisning och allt det övriga som tillkommit 

fanns inte utan det har växt och blivit mer och mer”. Cesar: ”Jajamensan. Då slutade vi vid 

ett halv två och jag hade ett jobb till som tränare på den tiden. Det skulle inte gå idag. Nu 

förtiden gör jag så lite som möjligt hemma och försöker vara effektiv på arbetsplatsen”. 

David: ”Man har ju allt material här därför är det lättare att arbeta här. Tänker igenom gör 

man hemma för man bär med sig arbetet hela tiden”. 

David: ”Det kom med nationella betygskriterier att tolka på lokalt plan men när man läser 

dem inser man att det inte fungerar utan vi har gjort våra egna. Till exempel står det för att nå 

MVG ska eleven leda en grupp i okänd miljö i friluftsliv och det har man aldrig möjlighet till 

att göra när det är många elever i en klass”. Cesar: ”Nä, man får läsa mellan raderna och gör 

sitt egna och det tror jag alla gör mer eller mindre”. David: ”Å det är en liten grann en 

nackdel för det är inte säkert att beroende på var man går att man får samma betyg utan man 

kanske får mer teori här än om man går i en annan skola. Man bedömer på olika sätt”. 
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Cesar: ”Ja, en del mäter nog fortfarande kan jag tänka mig, vi mäter inte så men en del. Då 

ska du veta det att förr så skulle man följa en normalfördelningskurva och det var inte roligt 

att gå till rektorn när man hade åtta femmor och sedan det och det och procentsatsen under i 

dokumenten och rektor sa att det var för många antal betyg för att det var inte följsamt med 

normalfördelningskurvan. Att tolka betygen var ungefär som nu, vad eleverna ska göra i 

sjuan, åttan och nian och betyg därefter. Det var mer likvärdigt förr än nu för eleverna. Då 

var det inte så mycket att välja på som nu utan det var gymnastik med matta och hopp och 

lite boll t.ex. Vi gjorde om tolkningarna av betyg med Lpo 1994 och det tog mycket tid. Det 

är ju det som den nya regeringen vill att det ska bli, mer likvärdig som möjligt”. 

Cesar: ”En del satte betyg på hur högt man hoppade men det gjorde inte jag. Till exempel 

4,75 är en fyra men det gjorde inte jag”. David: ”På andra skolor var det betygsystemet 

gällande och på gemensamma idrottsdagar med friidrott var många elever borta”. Cesar: ”Vi 

själva förde dokumentation om hur det var. Speciellt idrottslärare skriver och dokumenterar 

mycket mer än andra lärare. Förr hade vi inte betygssamtal utan satte bara ett betyg. Man 

pratade inte ens med eleverna om det. Sedan börjande vi lite mer och nu gör vi det ofta. En 

del frågar varje gång vad de har fått för betyg på lektioner men då har de inte förstått att det 

är helhetsbilden som vi sätter betyg på”. David: ”Ofta är man överens. Eleven siktar rätt så 

tidigt mot ett mål att nå, t. ex ett VG och sedan har vi samtal mitt i terminen och jag säger att 

du är på väg och du ska göra det och det och då vet eleven på vägen vad betyget blir. Det ska 

inte komma som en överraskning utan 95 % vet vad de kommer få, vad de har jobbat för sig 

sedan har man några som blir besvikna och några som blir glada när de har nått mål utan att 

tro att de lyckats”.

I ämnet sker inga prov men träningsdagbok förs av eleverna och inlämningsuppgifter sker 

inom stress och kost. ”Det får inte bli för mycket teoretiskt, utan det är ett praktiskt ämne 

men de måste förstå vikten av hälsa”, menar Cesar. David: ”Förr var det inget teoretiskt utan 

det var att få igång eleverna fysiskt på lektionerna och då mätte vi hur långt de hoppade, 

gjorde olika saker inom redskap. Klarade man de svåra grejorna hade man chans till högt 

betyg. Idag sker dokumentationen kontinuerligt då varje lektion är en form av 

bedömningstillfälle för att få en bild av eleven men det går inte bedöma precis alla grejor 

utan aktiviteter är del, träningsdagbok, teoridelen och hur man fungerar i grupp och 

samarbete, tar ansvar det blir en helhetsbild”. Cesar: ”Men elever frågar ibland hur mycket de 
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ska springa på för att få MVG men vi säger att det är bra om du är med och har en förståelse 

och koppling till varför det är bra att springa, det är inte prestering som gäller.” 

David: ”Vi har ju kriterier men eleverna kan ha svårt att tolka dem, därför måste vi förklara 

dem att de ska göra det och det”. Cesar: ”Du ska förbättra dig, brukar vi säga till eleverna. 

Orientering t. ex så ska eleverna klara fler banor.” David: ”Det är både för –och nackdelar 

med betyg, alltså det är mycket stress och press och så här på olika grejor men samtidigt hade 

man inte betyg alls så tror jag att de tappar ambition och styrfart och gjorde så lite som 

möjligt. Jag har många gånger funderat på att bara bli godkänd om man bara gjorde det man 

skulle på idrotten men då tror jag att elever hade tappat och undrat varför de ska göra det här 

för så därför tror jag att man måste ha mer en ett steg”. Cesar: ”I början när jag var lärare 

tycket jag det: Aaa, varför har man betyg? Men nu tycker jag nog att som David, det är i 

vissa fall man måste ha en morot att sträva mot men jag skulle vilja ha en högre skala , 1-9, 

men det har jag sagt i många år. Det kan vara svårt för oss lärare att sätta betyg med hög 

skala men det är ju våra problem men för eleverna kan det vara bra. När jag tog realexamen 

var det 24 steg i betyg, tror jag. 1-5 var inte bra och G och VG stegen är ännu sämre. Betyg 

skapar en viss ordning i skolan”. 

Analys av resultat:

Det som väger för att det är svårt att betygssätta är att det varken i läro- eller kursplanen 

pekar på specifikt detaljerat sätt om hur man bedömer elever där uppnåendemålen som visar 

på godkänt inte är så tydliga och utvärderingsbara. Från och med Lpo 94 skulle ämnes 

undervisning även individanpassas, vilket medförde att både innehåll och metodik kunde 

urskilja sig med stor variabel från skola till skola.139 Lärarna upplever problematik med 

kursplanens betygskriterier som är både svårtolkade men även svåra att uppnå för elever. 

Det är av stor vikt att elever får ta del av sin skolgångs resultat och utveckling, inte bara 

genom betygen på skolavslutningen utan även ta del av processen. Att föra en dialog under 

terminerna mellan betygsättningarna är ett måste. Som lärare får man mer förtroende men 

även mindre besvikna och oförstående elever om man är tydlig och genom betygsamtal kan 

                                                
139 C, Annerstedt m. fl. Idrottsundervisning: Ämnet idrott och hälsas didaktik. 2001: 107f.
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förklara och gemensamt komma fram till vad som bör förbättras och vad som är resonabelt 

för elevens utveckling och betyg.

Cesar säger att förr så hade man inte ens betygsamtal utan man satte sitt betyg och pratade 

inte ens med eleverna om det varken före eller efter. Men allt eftersom har det skett en 

successiv ökning av just betygsamtal under åren som gått och nu görs det ofta.

Både Adam och Bertil tycker egentligen att man skulle slopa betygen i ämnet men att det är 

ett måste då de tror att allt för många skulle skolka och att ämnet skulle förlora i status. Detta 

kan bero på att det som vi tidigare påvisat, att många lärare har svårt att tolka den senaste 

läroplanen vilket medför att man då gärna går tillbaka till det man är väl förtrogen med och 

den betygsättningen. Eller rättare sagt vad som är viktigt i vad elever kan. Det som Adam 

säger kan dras paralleller till är just att man för ner en viss mängd resultat som kommer att 

ligga till grund för vad eleven senare kommer att få i betyg. David tar upp problematiken 

kring att tolka läroplanen och menar att när de ska göra en lokal tolkning av läroplanen är det 

omöjligt att genomföra. Cesar lägger till att man måste läsa mellan raderna och göra sitt egna 

av läroplanerna. Detta medför då att olika lärare tolkar läroplanen på olika sätt och detta gör 

att elever i olika skolor och olika kommuner runt om i landet får olika undervisning. 

Att man har olika förutsättningar i norr och söder för olika sorters innehåll är självklart men 

det är inte innehållet som ska spela den viktigaste rollen. Lärare har nog en tendens att tolka 

läroplanen fel för att de inte vet vad den faktiskt står för och vad syftet är med den. När det är 

en så stor skillnad mellan olika lärare, skolor och kommuner som det faktiskt är så innebär 

detta att lärare även sätter betyg olika. Förr hade man en mall som man var tvungen att följa 

rent innehållsmässigt men även betygsättningen var tvungen att följa 

normalfördelningskurvan vilket innebar att lärare inte kunde sätta hur många höga respektive 

låga betyg som helst. Idag kan de sätta vilka betyg de vill och då kan det bli väldigt stora 

variationer på betyg fast elever kanske har samma kunskaper. Lärare har friheten att tycka 

vad som är viktigt och vad en elev ska kunna för de olika betygen men detta betyder inte att 

alla bedömer likadant eller ser det viktiga i undervisningssyftet som en specifik lärare har. 

Både Cesar och David säger att de kunde göra sitt jobb och sen gå hem under tidigare reform 

medan man nu måste stanna kvar och göra andra uppgifter som den administrativa 
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personalen tidigare gjort. Att rapportera betyg in i databasen är ett exempel. Men även själva 

betygsättandet blev annorlunda då de var tvungna att dokumentera vad som händer på 

lektionerna på ett annat sätt än tidigare då det var resultaten som styrde elevernas betyg. Att 

lärarna känner så här är förståeligt då de inte fått tid till fortbildningar för att på ett så bra sätt 

som möjligt kunna anamma det nya systemet. Därför tog det väldigt lång tid att genomföra 

reformen och se förändringar. Många lärare än idag har förmodligen inte kunnat anamma det 

nya systemet fullt ut utan kör fortfarande i gamla spår. 
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7. Slutdiskussion 

Grundskolans idrottsämne har formats av samhällsförändringar där forskning, politiker, olika 

organisationer och idrottslärare har påverkat normativa styrningsmedel i de olika reformerna 

Lgr 80 och Lpo 94. Om förändringar ska ske med hjälp av normativa styrningsmedel måst 

lärare vara mottagliga och intresserade av förändringar där även ekonomiska resurser, 

kompetensutveckling och tid är faktorer som avgör vilka förändringsprocesser som ska till.  

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur lärare upplever förändringen under de senaste 

trettio åren och få ta del av deras upplevelser kring detta. Vi ville även se rent praktiskt vad 

som skiljer de två reformerna Lgr 80 och Lpo 94 som har varit de reformer som gällt under 

denna tidsperiod. Vi tycker att vi fått svar på våra frågeställningar och vårt syfte med denna 

uppsats då vi fått ta del av lärares åsikter både personligt genom intervjuer men även läst i 

litteratur och fått oss en uppfattning om hur det har varit och är idag. 

Att forskningen innan år 2000 varit måttligt intresserad av just ämnet idrott och hälsa känner 

vi har varit ett negativt inslag för vår uppsats men ser vi på helheten så kan vi inte klaga. Det 

är många som därefter har intresserat sig för ämnet och inte bara ur ett idrottsligt perspektiv 

utan även ur ett historiskt perspektiv. Detta är vi väldigt glada över inte bara för att det 

gynnar vår egen uppsats eller för att vi faktiskt får vara en del av forskningen som sker med 

vår egen uppsats även om den är lite tunn ur ett forskningsperspektiv. Men det känns väldigt 

positivt att ämnet börjar uppmärksammas och förhoppningsvis kommer det att få ytterligare 

status som vi då anser att det bör ha. Om vi bara tar vår uppsats så känner vi att antalet 

intervjupersoner var i minsta laget men vi kunde kompensera detta med mer artiklar och 

litteratur som stödde det våra intervjupersoner delgav oss och därigenom kunde vår uppsats 

faktiskt undersökte det som var vårt syfte.

Så som Hargreaves menar om de komplexa problemen och utmaningarna som följer med 

omstruktureringen av skolan gör det angeläget att studera problemen som lärarna idag står 

inför i syfte att få en förståelse för deras förändrade arbetsvillkor i och med den föränderliga 
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världen.140  Den här uppsatsen har ökat vår förståelse kring skolans kultur och verksamhet i 

ett historiskt perspektiv rörande dess utveckling och förändringsarbete som har skett och 

fortfarande sker. Därtill behövs kunskap om vad som sker på praktisk nivå där vårt empiriska 

underlag berikat oss och vårt arbete kring idrottslärarnas egenupplevelse av reformerna och 

dess betydelse i deras verksamhet. Det perspektivet skildrar verkligheten i den praktiska 

nivån i dessa skolors läraryrkesutövning. Studien är därmed inte generellt gällande i alla 

idrottslärares verksamheter i ämnet idrott och hälsa. Samhället och skolan kan spegla sig i 

varandra, där samhällets utveckling präglar skolan och skolan måste följa med dessa 

förändringar men det behövs en samsyn, vilket vår studie visar att det inte sker fullt ut mellan 

normativ och praktisk nivå.

Ledarskapet samspelar med den människosyn vi har, vilket i skolan vilar på vår värdegrund 

och ledarskapets betydelse definieras som ”påverkanprocess” i syfte att få andra människor, 

individer eller grupper att agera i riktning mot uppsatta mål”, menar Maltén. 141 Förmedling 

med syfte och mål till eleverna i idrottsundervisningen är för oss självklart för att 

medvetandegöra både oss själva och eleverna om hur, vad och varför idrottsämnets karaktär, 

syfte och mål är uppbyggda. Detta för att internalisera en läroprocess hos eleverna och för att 

kunna möta varje elev utifrån dennes förutsättningar, som är vårt blivande läraruppdrag för 

att svara upp till läroplanen. Av de idrottslärare som vi intervjuade förmedlade enbart två av 

fyra syftet och mål med idrottsundervisningen. Det kan ställas mot Lindberg och Lindstöms 

studie som visar att det är svårt för elever som är svagpresterande i skolan att tolka 

verksamhetens förväntningar, vilket kan leda till att skolan inte känns fullt så 

meningsskapande för dem.142 Därav är vikten avgörande att förmedla ämnesmål och syfte till 

elever för att uppnå kursens mening hos dem och öka förståelsen om varför elever ska ha 

idrott och hälsa i sin skolgång.

Resultat om vad det har inneburit för lärarens undervisning med förändringarna är att 

samverkan har skett i Lgr 80 men med Lpo 94 ökade samverkanskraven radikalt då det 

upprättades arbets- och ämneslag. Nilsson hävdar att den kommunikativa kompetensen är ett 

verktyg där överföring kan ske av idéer, genom påverkan och med utveckling men hur 

                                                
140 A, Hargreaves. Lärarna i det postmoderna samhället. 1998: 276.
141 A, Maltén. Det pedagogiska ledarskapet. 2000: 7 f. 
142 L, Lindström och V, Lindberg. Pedagogisk bedömning. 2005: 11.
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resultaten blir avgörs av färdighet, kunskap, samarbete och vilja.143 Lärarna på 

undersökningsskolorna har en god samverkan och samarbetsförmåga, vilket kräver dialog 

med varandra för att verksamheten ska organiseras och fungera optimalt. Lärarna har även en 

frihet att utforma organisationen och tolka läroplaner för att utforma undervisning vilket 

upplevs som meningsskapande i dagens idrottsundervisning. 

I likhet med Annerstedt, 2001, påtalar våra respondenter att det är problematik kring 

betygstolkning och svårighetsgraden är hög för elever att uppnå målen för idrott och hälsa 

kursen. Ekonomiska resursmedel är även en faktor som är märkbar då det är en brist i 

kommunens ekonomi där prioritering råder för det viktigaste som måste åtgärdas eller 

tillföras. Resultaten av vår intervjustudie har visat att lärarna ansåg att det definitivt har blivit 

sämre efter att skolor decentraliserades från stat till kommunalt ansvar. Ekonomin är det som 

styr verksamheten där det är färre anställda lärare i relation till elevantal idag efter 

kommunaliseringen. 

Tid till ämnet idrott och hälsa har minskat samtidigt som fler arbetsuppgifter har tillkommit 

så som mer dokumentation, betygssamtal, sociala kontakten med elever och föräldrar. 

Lärarrollen och idrottsundervisningen har på så vis förändrats under denna tidsperiod, men 

en skola har dock inte ändrat sitt innehåll av aktiviteter utan fortsatt som tidigare. Lärarna 

uppnår goda resultat med eleverna i sin undervisning med lite marginal och det beror på god 

organisation och samverkan idrottslärare emellan. Att de inte ändrat sitt innehåll tycker vi är 

underligt då läroplanerna säger att olika saker är av vikt att ta upp i undervisningen och att 

den resultatbaserade skolan som var under Lgr 80 ska ha upphört. Men det verkar som att 

den fortfarande inte har gjort det helt och fullt ut efter snart femton år. 

En väldigt viktig del i att skolan och framför allt lärare har haft svårt att anpassa sig till den 

senaste läroplanen är att läroplanen har varit svårtolkad och framför allt egentolkad. Alla kan 

tolka den hur de vill. Hur ska Sveriges skolor få en likvärdig utbildningsnivå när så många 

lärare och skolor ha sin syn på läroplanen? Även om lärare på olika skolor är ense om hur 

undervisningen skall bedrivas så betyder det inte att resten av kommunens eller Sveriges 

skolor ser på det på samma sätt. Att det varit så svårt för lärarkåren att få en likvärdig bild av 

läroplanen har sina förklaringar enligt oss i att det har varit väldigt dåligt med fortbildning 
                                                
143 B, Nilsson. Individ och grupp. En introduktion i gruppsykologi. 1993: 84f.
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både för och efter den senaste reformen. Vi tycker som många andra att man borde gjort en 

kraftinsats innan reformen trädde i kraft där alla lärare skulle få kompetensutveckling i både 

vad den nya skolan stod för men även hur man ska tolka läroplanen och dess innehåll.

Engströms artikel i Svensk idrottsundervisning påtalar han om den fysiska passiviteten i 

skolan och vi anser att det skall kompenseras med tillägg som gjordes i Lpo 94 om daglig 

fysisk aktivitet. I vårt resultat visar det sig att elever inte erbjuds daglig fysisk aktivitet och 

vår förhoppning är att inom en snar framtid kommer det finnas former för eleverna till daglig 

fysisk aktivitet där skolor måste svara upp till detta läroplansmål.  Det är en god investering 

vi kan ge våra blivande elever för en hållbar och livslång hälsa.

Som blivande lärare i idrottsämnet kan det vara bra att förstå varför idrott och hälsa ser ut som 

det gör idag och vilka likheter och skillnader som råder i ämnet mellan de tre senaste 

decennierna. Fallgropar för att förändringar inte träder i kraft är att det råder komplexa 

faktorer som till exempel om lärare inte är öppen för förändring, om tid finns för 

förändringsarbete, ekonomi för kompetensutveckling. Vi anser även att det är mer hållbart i 

ett längre perspektiv om lärare tillgår planering med mål och internaliserar en reflekterande 

praktiker för att vara mer öppen och mottaglig för förändringar på normativ nivå och för att 

det ska ske förändringar i den egna praktiska nivån.

Framtida forskning vore av intresse på ledningsnivå eller politisk nivå med fokus på deras 

perspektiv i denna historiska epok som skulle skildra deras syn och uppfattning på 

idrottsundervisningen och om lärarrollen. Elevnivå kan vara något problematiskt då de inte 

gått i skolan och haft idrottsundervisningen så länge som trettio år. Möjligheten finns dock för 

det går att intervjua elever som gick i skolan under 1980-talet och elever som gått i skolan 

under 1990-talet samt intervjua dagens elever som går i skolan och sedan jämföra och 

analysera deras svar. Elevperspektivet skulle kunna medvetengöra om vad de har för 

upplevelse i kring idrottsämnet och lärarrollen.

En fördjupad studie kring betyg och bedömning under denna tidsepok vore intressant, där en 

kvantitativ metod skulle kunna komplettera för att undersöka likvärdigheten mellan 

betygssystemen, vilket skulle kunna ske på både elev- och lärarnivå. Kvantitativ metod skulle 

kunna granska elevantal gentemot antal anställda lärare i skolans verksamhet för att 
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undersöka om det är mindre lärartäthet nu mot före decentraliseringen som två av våra 

respondenter uppgav. 
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Bilagor

1.1 Intervjuguide

Följande text skickades per e-post till våra respondenter för att ytterligare förtydliga vårt 

undersökningsområde.

Inledning:

Daniel och jag, Caroline, har valt att skriva om ett ämne som berör våra inriktningar historia 

och idrott och hälsa samt allmändidaktik i Lärarutbildningen. Vår målsättning är att 

undersöka om och hur grundskolans idrottsämne har formats och förändrats i ett historiskt 

perspektiv med utgångspunkt från idag och 30 år tillbaka i tiden. Vår avsikt med studien är att 

inrikta oss mot ett lärarperspektiv där vi kommer att analysera och jämföra Läroplan för 

grundskolan 1980, Lgr 80, och 1994 Års läroplan för den obligatoriska skolan, Lpo 94, samt 

intervjua lärare i idrottsämnet som arbetat med dem båda.

      Syftet med vår studie är att jämföra Lgr 80 med Lpo 94 för att undersöka förekommande 

förändringar mellan dessa reformer i idrottsundervisningen i en historisk process fram till 

idag. Studien är avgränsad till ett lärarperspektiv.   

      Bakgrunden till denna studie är vårt intresse för de historiska förändringsprocesser som 

sker i samhällen och så även i skolans verksamhet med reformer samt vad reformerna har fått 

för genomslagskraft i dagens skola och för lärarrollen med fokus på ämnet idrott och hälsa. 

Inför vårt kommande yrke ger denna intressestudie oss förhoppningsvis en ökad förståelse 

och medveten kring varför skolan har utvecklats som den har gjort och vad det skapar och 

framkallar för skeenden inom skolans sfär då främst inom idrott och hälsas undervisning. 

     Metoden vi kommer använda oss av är kvalitativ forskning som är inriktad på att tolka den 

sociala verkligheten utifrån individen, där individers upplevda verklighet blir en central 

aspekt för forskaren. Modellen för kvalitativ metod genomförs i intervjuform med 

frågeställningar, tolkning, resultat, analys och slutsatser. För oss föreligger det att tolka 

respondenternas svar som de för fram under intervjuerna som sker med teknisk utrustning. 

Fullständig anonymitet råder där vi kommer att presentera resultaten i examensarbetet genom 

benämning av personerna med Adam, Bertil, Cesar, David osv. 
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Intervjuguide:

Presentation av varandra samt inledningsfrågor:

Hur länge har Du arbetat inom skolans verksamhet?

Vad har Du för utbildning?

Vilka arbetsuppgifter ingår i Din tjänst?

Vilka årskurser arbetar Du med?

Kompetensutveckling?

Konsekvenser mellan Lgr 80 och Lpo 94? 

Huvudfrågor:

Beskriv hur Du arbetar på denna skola:

Samverkan inom skolan samt med hem och föreningsliv etc.?

Arbetslag/ämneslag?

Ämnesintegrering?

Idrottskollegor?

Vilka var konsekvenserna för Din undervisning av Lgr 80 och Lpo 94 ?

Beskriv hur Du bedriver undervisning i ämnet idrott och hälsa:

Efter lokal arbetsplan/nationell kursplan?

Termin och årsplanering?

Samundervisning/särundervisning?

Blockundervisning/annan form av undervisning?

Elevinflytelse i ämnet?

Innehållsmässigt?

Kopplingen till hälsa?

Förmedling med syfte och mål till eleverna?

Bedömning och betyg?

Vilka var konsekvenserna för Din undervisning av Lgr 80 och Lpo 94?

Hur ser Ditt uppföljningsarbete ut med eleverna samt arbetet före och efter lektionerna?

Dokumentation?

Handledning och betygssamtal?

Prov?
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Utvärdering?

Socialt arbete med hem och skola?

Vilka var konsekvenserna för Din undervisning av Lgr 80 och Lpo 94?

Beskriv hur Du upplever Din roll som idrottslärare:

Tid att ägna till elever?

Tid till förberedelser och efterarbete?

Vetskap om elevers bakgrund för undervisnings situationer samt för resultat?

Meningsfullhet?

Helhetsupplevelse om Din arbetsmiljö?

Förändringar Du skulle vilja ske normativ nivå, praktisk nivå eller på skolan för övrigt? Dina 

visioner?

Vilka var konsekvenserna för Din roll som lärare av Lgr 80 och Lpo 94?

Erbjuder skolan daglig fysisk aktivitet för eleverna, som tillägget i Lpo 94 har gett direktiv 

om? Motivera!

Har skolan tillräckligt med resurser för de aktiviteter som lärare och elever i idrott och hälsa 

vill bedriva?

Hur se Du på friluftsdagar och hur anordnas och bedrivs det på skolan? Samarbete med andra 

skolor/föreningsliv?

Vilka argument har Du om ”En skola för alla”?

Får Du och Dina kollegor gehör från skolledningen om eventuella förbättringar, utvecklingar 

eller åtgärder? Får Ni direktiv från skolledningen? Vad anser Du om förslag underifrån och 

om direktiv ovanifrån och vad är Din erfarenhet kring det?
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1.2 Idrott och hälsas kursmål och betygskriterier

Målen för ämnet idrott och hälsa är följande:

Mål att sträva mot

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

– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild,

– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa,

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

värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv,

– stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för 

sin hälsa,

– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge 

uttryck för fantasi, känslor och gemenskap,

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

andra, 

– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i samband 

med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt 

ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor, 

– utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter,

– får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, 

danser och idrottsformer i olika kulturer,

– utvecklar kunskaper om handlande i nöd- och katastrofsituationer.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall

– behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskontroll 

samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik,

– kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten, 

– kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel,

– ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten,

– känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan,
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– ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker och 

om hur skador kan undvikas.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall

– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i 

vardagliga sammanhang,

– kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga 

rörelseuppgifter,

– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion,

– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna 

planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, 

– ha kunskaper i livräddande första hjälp,

– ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt.144

                                                
144 Lpo 94
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1.3 Empiri intervjuer

Adam och Bertil arbetar parallellt med varandra på skolan och är de enda lärarna i ämnet för 

högstadieklasserna. Adam har varit anställd på skolan i 40 år och Bertil i 22 år. 

Adam och Bertil beskriver att de arbetar med en viss samverkan inom skolan och med 

föreningsliv, men inte med hemmen mer än via utvecklingssamtal. Samverkan på skolan sker 

i arbetslag, ämneslag, i gruppkonferens som behandlar temadagar samt med övriga 

idrottslärare i kommunen, däremot sker det inte någon form av ämnesintegrerad verksamhet 

med idrott och hälsa. Arbets- och ämneskonferenser sker en gång i veckan. Bertil hävdar att 

utformningen av arbetslag inte är den bästa då alla som är klasslärare i t.ex. A klasserna ingår 

i ett arbetslag. Det optimala vore att alla lärare som undervisa en klass ska ingå i ett 

arbetslag, men det går inte samordna då skolan har för litet elevantal, ca 300 elever och 30-35 

lärartjänster. Temadagar anordnas några gånger om året och ”skolan är profilerad mot ”idrott 

och miljö” och temadagarna bygger på just detta där vi bedriver teman om mobbing och 

miljö med hållbar utveckling etc.”, enligt Adam.  Idrottslärarna är de huvudaktörer som står 

för utformningen av miljö och en annan grupp har ansvar över mobbing, men att alla lärare 

sedan är delaktiga på något sätt. Intresset för miljön bär skolan på en djup tradition där lärare 

är de som har drivit på för detta intresse. Skolan har miljöcertifikat sedan 1980-talet och är 

utrustad med miljöflagga, vilket skolan ikläder sig med en stor stolthet.

Samverkan med föreningsliv har också en djup tradition i idrottsämnet där utbyte sker med 

olika golfverksamheter, bowling, gym. Skolan är ihop byggd med en ishockeyhall och den 

tillgås kontinuerligt både i ämnet och på raster av eleverna. Samverkan sker med hockey- och 

fotbollsgymnasiet där även gymnasieelever har i uppgift att leda tre lektioner var och skolans 

idrottsämne har inriktning fotboll och hockey. 

Samverkan med andra idrottslärare för högstadiet, sker inom kommunen sedan sent 1970-tal 

då idrottslärarna själva utvecklade samarbetet. Skolläkare inbjuds för att tala om aktuella 

läget om elevhälsa och om idrottsskador. Bertil upplever att ”nu sitter vi bara i en stor aula 

och pratar om det som inte berör alla”. Kompetensutveckling i ämnet idrott och hälsa  

förekommer inte utöver träffarna med kommunens idrottslärare. Före decentraliseringen 

skedde länsstudiedagar då hela Smålands idrottslärare samlades. ”Då var det 

kompetensutveckling när vi utbytte  erfarenheter och nya tips och idéer med varandra”, 

menar Adam. Adam och Bertil förklarade att tidigare var det 120 timmar, ca 13 dagar avsatta 

för kompetensutveckling. Adam: ”Då var det meningen att vi skulle ut på 
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kompetensutveckling, men det är nedmonterat nu. Idag sker endast planering, vilket inte är 

kompetensutveckling för oss”. Andra förändringar som Adam och Bertil framhåller är att 

innan decentraliseringen så var det lika elevantal men då hade skolan två lärartjänster mer. 

Bertil: ”Sedan delningen har det bara lagts på antal minuter för varje år, tio minuter där och 

där blir flera timmar med åren!”. Adam: ”Det sociala i skolan tar mycket kraft som 

mentorskap och arbetslag”. Adam: ”Jag kan tänka mig att om man sitter och läser de båda 

läroplanerna så ser man stora skillnader, men vi som har arbetat med dem båda har inte gjort 

någon skillnad i vår idrottsundervisning”. Arbetstidsförändringarna som skett är till det 

sämre enligt Adam och Bertil. ”Du gjorde dina lektioner förr och satt på en konferens i 

veckan och avgjorde själv om du ville åka hem. Idag är du tvungen att sitta kvar 35 timmar 

på skolan och sedan får du åka hem och förfoga över ytterligare 10 timmar, totalt 45 

timmar.” Bertil: ”Tidigare var det mer timmar men på ett annorlunda sätt, då kunde vi 

förbereda på fritiden och på kvällar. Nu är 35 timmar fast tid men du kanske inte är så 

effektiv utan skulle behöva vila hemma och skolarbete på kvällen. Något positivt är dock att 

du kan kompa tid, det var jätte knepigt förr”. Adam: ”Nu är det problem med komptid att det 

inte sätts in vikarier. Kommunaliseringens konsekvenser är att det är svårt att sjukskriva sig. 

Då var det extra timmar, övertimmar, det var guldkant över de pengarna och var extra bonus” 

om lärare gick in för sjukskriven lärare. ”Med detta systemet knäcker det lärarna”, anser 

Bertil.

Med Lgr 80 fanns inte lokal arbetsplan för idrottsämnet, men ”idag finns det otroligt många 

planer att följa”, säger Bertil, ”varje kommun har en och skolorna har egna, så det är många 

olika”. Adam: ”Månaders arbete när den nya Lpo 94 kom där vi samarbetade även med 

tidigare år i ämnet”. Termins- och årsplaneringar har alltid utformats i ämnet. Idrottslärarna 

har alltid bedrivit särundervisning, men inte vad det gäller genusdelning, flickor, pojkar. Före 

Lpo 94 så delade lärarna upp efter hur dela klassen så det fungerar bäst. ”Då kunde inte 

eleverna styra upp utan vi gjorde det. Nu är de duktiga på att styra och känner att de kan styra 

själva”, enligt Bertil. Adam menar att det ”fungerar bra och om eleverna inte är överens säger 

eleverna bestäm du”, till lärarna. I och med tillgång till olika miljöer kring skolan kan elever 

själva sysselsätta sig och dela upp sig efter intresse och intensitet. Annars sker en viss 

blockundervisning där en lektion i veckan under 7 veckor har ett tema, men den andra 

timmen i veckan har ett annat innehåll så som valfria lektioner där eleverna har inflytelse i att 

bestämma aktivitet. Bertil: ”Vi bedriver mycket utomhuslektioner, där vi är ute september ut 

och efter påsk och framåt. Nu accepterar de skitväder eller om det är att vi fostrar dem till 
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det”. Något som används betydligt mer utav på idrottslektionerna är att användningen av 

musik, då de har hörsammat att det är en gynnande effekt för elevers utveckling, vilket även 

används bl. a i matematikämnet. 

Adam och Bertil är medvetna om vad hemkunskap - och biologiämnena tar upp för faktorer 

som påverka hälsan så som kost och hur kroppen fungerar, därför reduceras hälsa delen i 

idrottsundervisningen radikalt och målsättningen med idrottsundervisningen är att ” inte 

bedriva teorilektioner utan elever vill röra på sig därför ska de få göra det”, menar Bertil.

”Vi har jobbat på fältet länge och det flyter ihop rätt mycket. Det som är olikt under Lgr80 

och Lpo 94 är kriterierna på betyg. Det är det som har vållat mest huvudbry”, säger Adam 

och Bertil håller med. Tidigare jobbade de efter normalfördelningskurvan i Lgr 80 men med 

Lpo 94 gäller ”mål och ribbor att följa för att betygsätta elever. Individuellt. Det är den stora 

skillnaden i skolan”, hävdar Adam. 

”Arbetslag fanns inte förr, utan vi allihop hade konferens 1 gång i veckan och t.ex. gick 

igenom elev för elev. Nu sitter vi i varsitt rum och petar i de olika arbetslagen, vi hade mer 

koll på det förr när vi inte hade reglerad arbetstid. Då träffades alla lärare mer, vi pratade 

mer. Nu sitter vi i varsitt rum och är mer splittrare efter decentraliseringen. 

Kommunalanställning har inneburit att det har gått utför med skolan, det finns inga pengar 

och olika pengar i olika kommuner och olika undervisningar. Innan var det staten som 

betalade, vilket är en stor nackdel idag”, förklarar Bertil. 

Idag förs dokumentation via dator. Tidigare fördes dokumentation i pappersform och på svart 

tavla ifördes elevfrånvaro. I datorsystemet kan inte alla se elevers frånvaro så tydligt som det 

gjorde på den svarta tavlan samt att datorsystemet är svårarbetat på grund av att systemet är 

så trögt. 

Vad det gäller betygsamtal så sitter de med varje elev och för dialog om vad de ska tänka på 

och eventuellt kan förbättra. ”Elever ska inte behöva sprätta upp betygskuvert för att veta  

betyget. De flesta har kännedom om sig själva och dess kapacitet”, enligt Adam. Det enda 

provet som utförs i ämnet är på livräddning och är en praktisk examination. Annars förs en 

viss mängd resultat så som på längdhopp. 

Socialt arbete mellan hem och skola så ”förväntas det mer av lärare nu”. Det blir samtal då 

och då när elever inte kommer till skolan som vi får ringa föräldrar”, säger Bertil. ”Tidigare 

var det studieledare som skötte det. Nu är det lagt på oss”, säger Adam och fortsätter, ”det 

har alltid varit gott klimat på skolan, men sämre efter kommunaliseringen”. ”Nu sitter alla 

och ugglar i sina rum”, menar Bertil, ”men annars vad det gäller fysisk miljö med lokaler är 
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det jättebra med ishall etc. Hörselskydd finns och idrottshallen är bra utformad med golv. Vi 

har aldrig ont någonstans eller andra problem med kroppen som har med vår fysiska 

arbetsmiljö, men när det är redskap och mottagning får vi genast ont i nacke och rygg och det 

gäller att vara där det händer”. Adam: ”Psykosociala synpunkter är mer mot ovanifrån”, och 

syftar då på ledning och politiker, ”annars är det perfekt med ett rörligt arbete som vi har där 

golven och bullerskydd är bra”, vad det gäller arbetsmiljön.

Tidstilldelningen med eleverna menar Adam: ”Idrott och hälsa är ett speciellt ämne, vi pratar 

mer och blir kompis med dem även på rasterna”. Bertil: ”De som vill prata kommer till oss. 

Annars kan det vara att både vi och eleverna har lektoner efter”. Det som är skrämmande är 

datasystemets tröghet vid dokumentation som nämnts tidigare.  

Viktig att veta om elever är allergi samt god information när elev kommer med behov av 

särskilt stöd som dövhet och synfel. Adam: ”Det är inte alltid vi får information om ny elev 

kommer överhuvudtaget. Det kan bara dyka upp någon och vi får själva bilda oss en 

uppfattning om denne”. ”Individuellt utformad undervisning för att elev inte gör bort sig 

inför klassen, men inte utgår från den som behöver stöd och forma undervisningen efter en 

utan eleven formar sig efter helklass”, säger Bertil. Tidigare i Lgr 80 hade B en upplevelse 

om att arbetstiden justerades med specialidrott för elever i behov av särskild stöd.

Adam: ”Idag får man akta sig för att vistas i omklädningsrummen, även hos pojkarna, men 

förr brydde sig inte någon om man kom in. Då kunde man kasta in någonting till tjejerna. Nu 

vågar man ju inte ens ha sina barnbarn i knät av rädsla för att bli anmäld”.

Förändringar som Adam vill ska ske är: ”Tveksam till det hur med betyg i idrott och hälsa, 

utan det handlar att etablera en hälsolivsstil. Det räcker väldigt mycket att gör väldig bra 

försök. Idag står det att du ska vara rytmisk så rent kritiskt skulle jag kunna säga till en elev, 

nej du är inte rytmisk så du kan inte få högre betyg. Visa att det finns många olika sätt att 

röra på sig och uppmuntra till det”. Bertil: ”Betyg i idrott och hälsa anses ge status och det är 

synd att det ska hänga på det. Det är förmedlingen av rörelse som är viktig”.

Daglig fysisk aktivitet erbjuds inte på högstadiet men i tidigare år är de ute på promenader. 

Däremot har eleverna tillgång till idrottshall och ishall när eleverna har rast och lokalerna är 

lediga, vilket eleverna gärna nyttja. Bertil: ”Det behövs fler möjligheter för att det ska 

fungera i schemat, annars anordnar vi en heldag med skidor och en med orientering”.

En skola för alla kan var problem då ”elever som har haft assistent tidigare ska klara sig 

själva på högstadiet. Det är orättvist med stökiga miljöer och stora grupper. Men: en skola 

ska alla ha, men samma skola är osäkert”, anser Adam. Adam menar också att ”lugnt 
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umgänge i specialklasser och det kan vara rimligt att lyfta ur elev i en klass. Politiska beslut 

är att någon kommer på att det ska vara en skola för alla. Nu heter det att det måste utbildas 

speciallärare. När man varit i skolan länge är det rätt krass syn – allt går igen”, anser Adam. 

Adam syftar på den pedagogiska synen, vid jämförelse under 40 års yrkesverksamhet. Det 

som gällde då har ändrats för att återinföra igen. Adam argumenterar att när ”Kriti och Pliti 

ska sitta i klassen, alltså en elev som är på femte års nivån och en på nionde och vice versa så 

blir det svårt att undervisa i klassrummet. Det finns specialpedagog men vill inte eleven, går 

det inte banka i kunskaper även om det är tre lärare som hjälper”.

Gehör från ledningen anser Bertil att ”de är intresserade av idrott men det är rent 

organisationsmässigt svårt att förändra då flertal lärare vill ha mer tid. Ovanifrån är inte bra 

till exempel inriktningar som ska genomsyra hela skolan”. ”Det som fattas är ekonomiska 

resurser, men med inriktningen får vi extra”, enlig Adam. 

Cesar och David arbetar också tillsammans men på skolan finns fler idrottslärare. Cesar har 

varit verksam i 25 år inom olika stadium och skolor och David har varit anställd på skolan 

sedan slutexamen för 15 år sedan. Cesar har läst en termin biologi och är tvåämneslärare. 

David har undervisat i matematik utan behörighet, men har erfarenhet av att varit 

tvåämneslärare. Cesar menar att ”det finns både för- och nackdelar med två ämneslärare. Det 

blir mycket spring mellan lokalerna”.

David: ”Arbetsuppgifter för oss är undervisning, handledartid, betygsättning, konferenser och 

möte med klasser. Det har blivit mer och mer tid till det istället för ämnet”. 

Skolans samverkan sker i arbetslag där lärarna är samlade som har samma elever i sina 

klasser. Cesar förklarar att nätverksträffar sker med övriga idrottslärare inom kommunen där 

de träffas en gång per termin. David: ”Förr träffades vi oftare men nu är det svårare att få 

samman oss. Vet inte vad det beror på”. Lärarna bedriver samarbete med ett gym, en ju jutsi 

förening genom Hansalaget, bowlinghall och något med en orienteringsförening. 

Ämnesintegrering sker inte mellan idrott och hälsa och andra ämnen. Cesar: 

”Utvecklingssamtal med hemmen har alltid bedrivits men inte någon annan samverkan”. 

David: ”Det har blivit mer kontakt och ansvar med elever och hemmen. Mycket mer tid till 

eleverna”. Cesar: ”IUP tar mycket tid där allt ska redovisas på dexten i datorn för att 

föräldrar ska kunna se. Vi ska även sätta betyg på det”. David: ”Det är inte alla som har dator 

men det är smidigt för oss mot tidigare system där alla skulle föra in i en dator. Vid temin 

slut var det alltid kö dit”. 
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Kompetensutveckling har ”definitivt blivit sämre”, enligt Cesar ”men för 3-4 år sedan var 

jag, David och en annan kollega i Örebro på tredagars kompetensutveckling som byggde på 

friluftsliv, dans etc. ”. David: ”Det var stimulerande för oss. Man träffade likartade 

människor och nya kontakter. Det var en återkoppling till det man lärt sig en gång. Det 

kändes som det fanns mer pengar avsatta när jag började för 15 år sedan. Men nu är det så 

åtstramat med ekonomin”. 

David: ”Vi följer den nationella kursplanen som vi arbetar fram en egen lokal plan som 

passar här”. Cesar: ”Det är skillnader i Sveriges miljö mellan Norrland och Skåne, där det är 

mer utförsåkning i norr och mer skridskor i söder. Vi får anpassa oss efter vår miljö”.  

David: ”Vi bedriver termin- och årsplanering med vissa moment och efter elevernas intresse. 

För att det ska stämma med schema för alla lärare och elever måste vi planera tillsammans 

för att få ihop det med lokalerna. Blockundervisning underlättar för oss där vi har t.ex. 3-4 

veckor på gym och sedan 3-4 veckor boll i hallen”. Cesar: ”Idrott och hälsa är mycket 

planering mellan hallar och utomhusplaner. Utomhus aktiviteter kräver dubbelplanering ifall 

det blir dåligt väder.” Samundervisning sker klassvis men ”tidigare körde vi högst 6-8 gånger 

per år tillsammans tjejer och killar. Idag är tjejer mycket duktigare och de fungerar bra ihop”, 

förklarar Cesar. ”Förmedling med lektionens syfte gör man alltid t.ex. om vi har kondition så 

går vi in stenhårt för det och återkopplar till det vid nästa lektionstillfälle”. David: ”Eller så 

vänder man på det och frågar eleverna efteråt vad målet var med lektonen. Kanske inte varje 

lektion, men i början så de förstår varför man gör något”. 

Cesar: ”Förut var lärare lärare, då var det undervisning och sedan kunde du åka hem. Du 

hade någon konferens då och då i betyg. Sedan har det lagts till allt mer. Det är mycket att 

sköta via dator och kolla för att lägga in betyg. Mer har flyttats över. Administrativ personal 

skötte mer förr men har fått andra och fler uppgifter”. David: ”Sedan jag börjande är det stor 

förändring. Då gick du hit och gjorde din undervisning och allt det övriga som tillkommit 

fanns inte utan det har växt och blivit mer och mer”. Cesar: ”Jajamensan. Då slutade vi vid 

ett halv två och jag hade ett jobb till som tränare på den tiden. Det skulle inte gå idag. Nu 

förtiden gör jag så lite som möjligt hemma och försöker vara effektiv på arbetsplatsen”. 

David: ”Man har ju allt material här därför är det lättare att arbeta här. Tänker igenom gör 

man hemma för man bär med sig arbetet hela tiden”. 

David: ”Det kom med nationella betygskriterier att tolka på lokalt plan men när man läser 

dem inser man att det inte fungerar utan vi har gjort våra egna. T.ex. står det för att nå MVG 

ska eleven leda en grupp i okänd miljö i friluftsliv och det har man aldrig möjlighet till att 
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göra när det är många elever i en klass”. Cesar: ”Nä, man får läsa mellan raderna och gör sitt 

egna och det tror jag alla gör mer eller mindre”. David: ”Å det är en liten grann en nackdel 

för det är inte säkert att beroende på var man går att man får samma betyg utan man kanske 

får mer teori här än om man går i en annan skola. Man bedömer på olika sätt”. Cesar: ”Ja, en 

del mäter nog fortfarande kan jag tänka mig, vi mäter inte så men en del. Då ska du veta det 

att förr så skulle man följa en normalfördelningskurva och det var inte roligt att gå till rektorn 

när man hade åtta femmor och sedan det och det och procentsatsen under i dokumenten och 

rektor sa att det var för många antal betyg för att det var inte följsamt med 

normalfördelningskurvan. Att tolka betygen var ungefär som nu, vad eleverna ska göra i 

sjuan, åttan och nian och betyg därefter. Det var mer likvärdigt förr än nu för eleverna. Då 

var det inte så mycket att välja på som nu utan det var gymnastik med matta och hopp och 

lite boll t.ex. Vi gjorde om tolkningarna av betyg med Lpo 1994 och det tog mycket tid. Det 

är ju det som den nya regeringen vill att det ska bli, mer likvärdig som möjligt”. 

Cesar: ”En del satte betyg på hur högt man hoppade men det gjorde inte jag. Till exempel 

4,75 är en fyra men det gjorde inte jag”. David: ”På andra skolor var det betygsystemet 

gällande och på gemensamma idrottsdagar med friidrott var många elever borta”. Cesar: ”Vi 

själva förde dokumentation om hur det var. Speciellt idrottslärare skriver och dokumenterar 

mycket mer än andra lärare. Förr hade vi inte betygssamtal utan satte bara ett betyg. Man 

pratade inte ens med eleverna om det. Sedan börjande vi lite mer och nu gör vi det ofta. En 

del frågar varje gång vad de har fått för betyg på lektioner men då har de inte förstått att det 

är helhetsbilden som vi sätter betyg på”. David: ”Ofta är man överens. Eleven siktar rätt så 

tidigt mot ett mål att nå, t. ex ett VG och sedan har vi samtal mitt i terminen och jag säger att 

du är på väg och du ska göra det och det och då vet eleven på vägen vad betyget blir. Det ska 

inte komma som en överraskning utan 95 % vet vad de kommer få, vad de har jobbat för sig 

sedan har man några som blir besvikna och några som blir glada när de har nått mål utan att 

tro att de lyckats”.

I ämnet sker inga prov men träningsdagbok förs av eleverna och inlämningsuppgifter sker 

inom stress och kost. ”Det får inte bli för mycket teoretiskt, utan det är ett praktiskt ämne 

men de måste förstå vikten av hälsa”, menar Cesar. David: ”Förr var det inget teoretiskt utan 

det var att få igång eleverna fysiskt på lektionerna och då mätte vi hur långt de hoppade, 

gjorde olika saker inom redskap. Klarade man de svåra grejorna hade man chans till högt 

betyg. Idag sker dokumentationen kontinuerligt då varje lektion är en form av 

bedömningstillfälle för att få en bild av eleven men det går inte bedöma precis alla grejor 
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utan aktiviteter är del, träningsdagbok, teoridelen och hur man fungerar i grupp och 

samarbete, tar ansvar det blir en helhetsbild”. Cesar: ”Men elever frågar ibland hur mycket de 

ska springa på för att få MVG men vi säger att det är bra om du är med och har en förståelse 

och koppling till varför det är bra att springa, det är inte prestering som gäller”. David: ”Vi 

har ju kriterier men eleverna kan ha svårt att tolka dem, därför måste vi förklara dem att de 

ska göra det och det”. Cesar: ”Du ska förbättra dig, brukar vi säga till eleverna. Orientering t. 

ex så ska eleverna klara fler banor”. David: ”Det är både för –och nackdelar med betyg, alltså 

det är mycket stress och press och så här på olika grejor men samtidigt hade man inte betyg 

alls så tror jag att de tappar ambition och styrfart och gjorde så lite som möjligt. Jag har 

många gånger funderat på att bara bli godkänd om man bara gjorde det man skulle på 

idrotten men då tror jag att elever hade tappat och undrat varför de ska göra det här för så 

därför tror jag att man måste ha mer en ett steg”. Cesar: ”I början när jag var lärare tycket jag 

det: Aaa, varför har man betyg? Men nu tycker jag nog att som David, det är i vissa fall man 

måste ha en morot att sträva mot men jag skulle vilja ha en högre skala, 1-9, men det har jag 

sagt i många år. Det kan vara svårt för oss lärare att sätta betyg med hög skala men det är ju 

våra problem men för eleverna kan det vara bra. När jag tog realexamen var det 24 steg i 

betyg, tror jag. 1-5 var inte bra och G och VG stegen är ännu sämre. Betyg skapar en viss 

ordning i skolan”. 

Tidsaspekten är mindre tid till eleverna i ämnet då det är fler elever per lärare, enligt David. 

”Det är mer tid till samtal i betyg om man jämför med tidigare”, säger Cesar.   

Daglig fysisk aktivitet erbjuds inte till eleverna. ”Finns inga möjligheter då skolan är stor och 

svårt med schemaläggning och att ta tid från allas ämnen”, hävdar David. På handledartid 

kan lärare följa med elever ut på promenad eller annan aktivitet. En gång i veckan är det 

schemalagt med en timma för elevens val, där de kan välja mellan bordtennis, schack, 

hockeybockey, spass tid – då elever kan ägna sig åt att göra läxor. Det gäller för alla 

högstadieelever. 

Skolans resurser räcker till materialinköp, men däremot inte till att täcka lokalbristen i 

förhållande till elevantalet. ”Vi har för stora grupper”, säger Cesar. David: ”Vi har för lite 

stöd i från våra egna till politiker. Det är mycket annat som ska investeras. Vi lyckas med vår 

verksamhet med lite resurser och med bra organisation där eleverna når goda resultat. 

Eleverna klagar inte heller vilket hade varit det bästa om det kommer fram på t.ex. elevråd”.   

Frilufsdagar är två tillsammans dagar då sjuorna börjar för att lära känna varandra. Det är 

fritidsledaren och handledarna som håller i dessa dagar. 
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En skola för alla är svårt att bedriva där målet i ämnet är att få med alla vid aktivitet. En 

rullstolsbunden elev har hjälp av sin assistent men en elev har lyfts bort från ämnet på grund 

av en diagnos och är i behov av särskilt stöd. Läraren har inte tid för att avsätta särskild 

undervisning för eleven. Det kommer att resultera i att eleven inte får betyg i ämnet. Cesar: 

”Det ställer stora krav på läraren om alla elever ska vara med på lektioner som är i behov av 

särskilt stöd då grupperna redan är för stora. De stora grupperna hämmar en del elever.  Det 

skulle gå åt två lärare för att tillgodose elever om alla skulle deltaga, om dessa elever skulle 

komma överhuvudtaget, vilket jag inte tror”.


