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Sammanfattning 

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med att koppla 

lektionsinnehåll till kursplanen med hjälp av följande frågeställningar:  

Hur kopplar lärarna sitt innehåll till styrdokumenten? Hur görs eleverna delaktiga och 

medvetna om syfte och mål? Hur uppfattar lärarna begrepp som idrott och hälsa? Hur ser de 

inre och yttre ramarna ut för idrott och hälsa på skolan? Valet av frågor grundar sig i de 

oklarheter som tycks råda om ämnets uppdrag och att det därmed också är oklart genom vad 

eller hur eleverna ska nå sina mål. Jag har med bakgrund av detta valt att använda mig av en 

kvalitativ metod där jag har intervjuat fyra lärare i idrott och hälsa. Gemensamt för alla 

lärarna är att de använder sig av kursplanen men ingen ger uttryck av att man på något sätt 

skulle ha ändrat arbetssätt eller förhållningssätt till ämnets innehåll med den nya läroplanen 

Lgr11. Lärarna ger uttryck av att använda kursplanen mest på egen hand och därmed inte som 

ett naturligt verktyg tillsammans med eleverna. Lärarna ger exempel på ramfaktorer eller 

omgivande faktorer som påverkar deras sätt att planera och undervisa. En svårighet lärarna 

gör uttryck för är att det är ont om tid och att allting måste gå snabbt. Tid att samtala om syfte 

och mål prioriteras bort i förmån för den fysiska aktiviteten. Lärarna gör inte uttryck för att 

hälsa skulle vara något central del i ämnet. Hälsa för lärarna associeras med teori och 

kunskaper om kost och kropp. Läroplanens kursplan är en kärna i lärarnas arbete i fråga om 

att pricka av kunskapskrav som ska uppnås inom ramen för idrott och hälsa. Fokus på 

kunskapskraven och avsaknaden av en djupare läroplansdiskussion tyder på att ett gemensamt 

arbete med läroplanens värdegrund är begränsad eller obefintlig på skolorna. Detta kan i sin 

tur vara en del i förklaringen varför det inte pratas om hälsa i ett bredare perspektiv, som kan 

innefatta den fysiska hälsan men också den psykiska och sociala hälsan.  

 

Mikael Gustafsson 

Svensk titel: 

Läroplanen som redskap – en studie om hur idrottslärare resonerar kring sitt arbete med 

läroplanen. 

Engelsk titel: 

The national agency for education as a tool - a study about teachers in physical education 

and their daily work with the agency.    
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1. Inledning  
När jag inleder mina möten med nya elever utan en fotboll i handen brukar det höjas röster 

”ska vi inte spela fotboll!?” Frustrationen kan vara stor hos fotbollsälskande elever som är 

vana vid eller räknar med fotboll och som plötsligt inte får spela fotboll på ett helt läsår. Detta 

är ett exempel på hur elevers föreställningar kring idrott och hälsa och dess innehåll inte alltid 

stämmer överens med de jag har som lärare i ämnet. Jag kan höra mig själv upprepande 

gånger säga ”men detta är också idrott och hälsa” oftast i mer teoretiska sammanhang. 

Skolinspektionen (2010) gjorde en flygande tillsyn för att undersöka bland annat motiven 

bakom lärarnas val av undervisningsinnehåll i årskurs 7-9. Slutsatser drogs att det förekom 

oproportionerligt mycket bollspel på lektionerna och begränsat med teoretiska inslag. Jag har 

blivit medveten om att synen på ämnet idrott och hälsa kan se olika ut beroende på vad man 

har för erfarenhet och kunskap om ämnet. Jag blir ständigt påmind om ämnets historia när 

människor i min omgivning säger ”gympa”. Larsson och Redelius (2004) poängterar vikten 

av att använda ämnets rätta benämning då de menar att det styr vårt sätt att tänka om 

verksamheten och skriver vidare: 

 

Sett till dagens förhållanden, är det korrekta ämnesnamnet idrott och hälsa. De lärare som undervisar i 

detta ämne bör därför i konsekvensens namn benämnas lärare i idrott och hälsa och undervisningen bör 

benämnas undervisning i idrott och hälsa (Larsson & Redelius, 2004:16). 

 

Den tidigare kursplanen i idrott och hälsa, Lpo94, kritiserades för att vara otydlig och att den 

ledde till stora skillnader i bedömningen av eleverna. Larsson (2011) menar att det är ett ungt 

område, högskolelärare har dåligt med tid att själv forska och man kan se att det är för få 

studenter som läser på magisternivå. Med Lgr11 är det tänkt att frågetecknen och förvirringen 

kring ämnets innehåll ska minska. Den medför en definition av ämnets centrala innehåll samt 

att lärarna inte längre behöver skriva lokala kursplaner utifrån de centrala kursplanerna. Dessa 

förändringar syftar till att göra det enklare för idrottsläraren att veta vad han/hon ska 

undervisa i, vilket i sin tur ska generera i en mer likvärd undervisning och bedömning. Att 

ämnet är otydligt och att lärare har svårt att veta vilket innehåll som är relevant kan inte enbart 

härledas till kursplanen, då denna inte styr verksamheten på egen hand. För att lärarna ska få 

stöd i sitt arbete behövs också utbildning och möjlighet till fördjupade professionella samtal 

idrottslärare emellan (Larsson 2009). 
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Larsson (2011) menar vidare att lärarna underskattar inflytandet som idrottsföreningarna har 

över undervisningen, vilket innebär att det övergripande målet inte blir att utveckla alla utan 

spelet som utförs. På detta sätt blir aktiviteten, bollspelet, redskapsgymnastiken, friidrotten 

och så vidare ofta målet med lektionen snarare än medlet för att uppnå kursplanens mål. 

Ekberg & Erberth (2000) menar att en direkt avgörande och betydelsefull faktor för ämnets 

innehåll är hur de olika aktörer som har möjlighet att påverka ämnet förstår ämnets syfte, samt 

vilken utgångspunkt de har i sin betraktelse av ämnet. Detta stödjer Larssons resonemang om 

att inte kursplanen är den enda avgörande faktorn i arbetet att förtydliga ämnet och dess 

innehåll.  

 

Dessa exempel på hur ämnet har problematiserats visar på utmaningar som jag har tänkt 

undersöka. En utmaning ligger i att läraren måste göra medvetna val i sitt arbete som ”tjänar” 

eleven på väg mot de uppsatta målen. En förutsättning i detta arbete måste vara att läraren är 

klar över syfte och mål, vilket innehåll som lämpar sig bäst samt hur detta ska bedömas. Det 

blir därför intressant att undersöka hur arbetsprocessen kan se ut och genom det få en bild av 

hur lärarna arbetar med att koppla lektionsinnehåll till kursplanen.   

 

2. Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med att koppla 

lektionsinnehåll till kursplanen. 

 

2.1 Frågeställning 

 

1. Hur kopplar lärarna sitt innehåll till styrdokumenten? 

2. Hur görs eleverna delaktiga och medvetna om syfte och mål? 

3. Hur uppfattar lärarna begrepp som idrott och hälsa? 

4. Hur ser de inre och yttre ramarna ut för idrott och hälsa på skolan? 
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3. Bakgrund 

Jag har valt att göra en historisk tillbakablick för att göra det möjligt att jämföra de olika 

styrdokumenten för att belysa förändringar i ämnets innehåll och syfte. Jag ger en bakgrund 

om ämnets identitet för att försöka få en klarhet i vad ämnet grundar sig i, vilket är egentligen 

kunskapsobjektet? Dessa valda avsnitt följs upp av de utmaningar jag ser, vilka i sin tur ligger 

som grund för mina frågeställningar.  

 

Skolämnet idrott och hälsa har under de senaste 100 åren genomgått en stor förändring. 

Larsson och Meckbach (2007) beskriver hur det har skett en förskjutning från aktiviteten i 

fokus till eleven i fokus de senaste decennierna, vilket inneburit att läroplaner och kursplaner 

har förändrats genom att betoningen på undervisningens innehåll har ersatts av en betoning på 

målet med undervisningen, med andra ord elevens lärande. Samhället och dess intresse har 

varit en bidragande orsak till förändringen genom åren (Linde 2006). Den filosofiska 

riktningen pragmatismen har haft betydelse för läroplanstänkandet.   

 

3.1 Progessivism 

Dewey tog avstånd från att lära ut eviga sanningar och ville istället ge barnen redskap för att 

söka kunskap. Detta sker bäst genom en praktisk och experimenterande verksamhet där 

innehållet får styras av både elevens intressen och läraren. Den pedagogiska rörelse som kom 

att växa ur pragmatismen kom att kallas progressivism och förändrade skolan, åtminstone på 

det retoriska planet. Från att ha fokus på att reproducera kunskap som tidigare erövrats, till att 

lära eleverna att själva söka kunskap för framtiden. I läroplanen blev nyttan med kunskapen 

viktigare, det vill säga vad den faktiskt kunde användas till. Det progressivistiska tänkandet 

har i svensk läroplansdebatt fortsatt tagit plats genom tematisk ämnessamverkan, 

samarbetsformer i undervisningen, helhetssyn och verklighetsnära stoff (Linde 2006). 

 

Dewey menade att genom samspel och interaktion med andra människor lärs och framträder 

värderingar, kunskaper och språk. Detta för att möjligöra en form av kulturell reproduktion, 

en möjlighet för nästa generation att komma in i samhället, överta och utveckla samhället. 

Utbildningen vilar på värden som då gör den till fostrande, det går inte att utbilda fritt från 

värden och värderingar. Utbildningens värdegrund går inte att särskilja. Samtidigt är en snabb 

introduktion av olika studieämnen ett slags övergrepp mot barnens natur och försvårar goda 
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resultat. Dewey ville vidare att innehållet skulle ha nära anknytning till barnets sociala liv och 

deras aktiviteter (Dewey 2004). 

 

Dewey såg det önskvärt att de praktiska ämnena tog större plats i skolan och att de teoretiska 

ämnena förmedlades genom dessa. De praktiska ämnena är inget som ska införas före eller på 

bekostnad av andra ämnen, som avkoppling eller omväxling utan de har sin egen 

utvecklingspotential. Den ideala kursplanen innefattar enligt Dewey ingen förutbestämd 

studieordning och utbildningens process och mål måste ses som en och samma sak, en 

fortgående rekonstruktion av erfarenheter (Dewey 2004). 

 

Mot denna bakgrund tycks skolans utmaning ligga i att finna en gemensam linje i arbetet med 

läroplanen Lgr11. Ett arbete som kan främja elevernas lärande ur ett helhetsperspektiv, där 

man ser hela dagen som ett gemensamt lärande för barnen i skolan, i fritidsverksamheten och 

hemma. Ett sådant arbetssätt kräver att samtliga ämneslärare och andra pedagoger är 

samarbetsvilliga, flexibla och kreativa i sitt sätt att se på lärande. Samtidigt behövs förmågan 

och kunskapen att verka för det egna ämnets innehåll, identitet och överlevnad. Deweys syn 

på kunskap och lärande har påverkat skolans utbildning genom åren och då också sättet att se 

på ämnena.  

 

3.2 Förändring av ämnet 

Jag har nedan valt att göra en kortare beskrivning av de olika läroplanerna för att synliggöra 

hur syfte och innehåll har förändrats över tid. Detta innebär inte detsamma som att lärare i 

idrott och hälsa har förändrat sitt innehåll eller undervisning i samma takt. Intressant i 

förhållande till min studie är om lärarna upplever sig ändra något gällande undervisningen 

med nya Lgr11? 

 

Det var svenske Per Henrik Lings gymnastiska övningar som hade inflytelse över den 

såkallade pedagogiska gymnastiken. På 1860-talet blev denna inriktning skolbildande och 

kom att dominera innehållet i undervisningen som främst riktade sig till pojkar med ett 

militärt syfte, men man såg också nyttan i att hålla igång ungdomen för att undvika 

stillasittande, omanliga bokmalar (Larsson & Redelius, 2004).  
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Före 1962 års grundskolereform fanns det två skolsystem, folkskolan och realskolan. Dessa 

två speglade klassamhället i sin uppdelning av barn och hade separata läroplaner med olika 

mål. Båda skolornas syfte var att tillgodose elevernas rörelsebehov. Undervisningen och dess 

innehåll skulle fylla en funktion samt ha ett egenvärde genom en kroppslig utveckling och en 

rekreation i det dagliga arbetet. Ämnet hade också som syfte att fylla en hälsosam 

uppfostrande roll (läroplan för folkskola & realskola, 1955).  

 

Med 1962 års nya läroplan slogs de båda skolformerna ihop till en gemensam grundskola för 

alla barn. Ämnet fick behålla sitt namn gymnastik där fokus låg på praktik, självverksamhet 

och social samverkan För övrigt så var ambitionen att integrera idrottsundervisningen med 

andra ämnen, vilket friluftsdagarna ansågs speciellt lämpade till (Lgr 62). 

 

1969 års läroplan var en uppdatering av Lgr 62 vilket betydde att mycket var sig likt. Det blev 

en förstärkning av prestationstänkandet där syftet var att eleverna skulle få med sig tydliga 

och definierade kunskaper från skolan, något som antytts tidigare men nu uttrycktes klart (Lgr 

69).  

 

1980 trädde en ny läroplan i kraft, Lgr 80, och idrottsämnet ändrade namn från gymnastik till 

idrott. Nytt var att samundervisning föreslogs samt krav på en ökad individualisering kring 

elevers och lärares förutsättningar. Det var också en naturlig övergång då gymnastiken fick ge 

allt större plats åt idrotten och dess intresse. En stor förändring var att ämnets sociala mål 

tonades ner, eleverna skulle lära sig förståelse för människors olika förutsättningar för fysisk 

aktivitet. Målformuleringarna fokuserade nu uteslutande på idrottsliga aktiviteter (Sandahl 

2005).  

 

Införandet utav Lpo 94 innebar att ämnet åter fick byta namn, denna gång från tidigare idrott 

till idrott och hälsa. Kunskapsinriktningen förflyttade sig från kroppen som utgångspunkt till 

kunskap om kroppen. Avsikten var att röra sig från ett normativt förhållningssätt i fråga om 

innehåll och undervisningsform till att handla mer om orsaken bakom den fysiska aktiviteten, 

varför eleven ska lära sig vara fysisk aktiv (Lundvall 2004). Skolan blev målstyrd vilket 

innebar att ämnet fick en målstyrd kursplan i syfte att göra kvalitén på undervisningen bättre, 

tydliga mål och riktlinjer skulle visa vad undervisningen skulle sträva mot samt leda till. 

Friluftslivet blev ett eget kunskapsområde i syfte att skapa förståelse och engagemang för 

miljön samt göra eleverna förtrogna med sambanden mellan livsstil och hälsa (Lpo 94). 
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Lgr11 är den senaste läroplanen och består av tre delar, skolans värdegrund och uppdrag, 

övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner för skolans samtliga ämnen. 

Kursplanerna kompletteras med specifika kunskapskrav för årskurs 3,6 och 9. Ett centralt 

innehåll för årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 finns numera samtidigt som kursplanen har fått tre 

innehållsliga rubriker. Den första är rörelse, den andra hälsa och livsstil och den tredje 

friluftsliv och utevistelse. (Lgr11)  

 

Ämnet idrott och hälsa har förändrats över tid och bär på många traditioner. I denna 

förändring har ämnet speglat sin samtid och ska idag spegla elevernas framtida hälsa. I detta 

arbete kan det vara en fördel om lärare i ämnet idrott och hälsa är klara över sitt professionella 

uppdrag. Vilket kan ses som en förutsättning i arbetet med att utforma en likvärdig utbildning 

utifrån läroplanen. För att belysa vilka utmaningar ämnet och dess lärare står inför har jag valt 

att vidare ge en bild av ämnets identitet.   

 

3.3 Ämnets identitet 

3.3.1 Kunskapssyn 

Ekberg (2009) menar att ämnet har en oklar identitet samtidigt som det finns skilda 

uppfattningar om dess legitimitet. Vidare eftersträvar Ekberg en djupare diskussion kring 

ämnets kunskapsobjekt, vilket innefattar frågan om huruvida ämnet idrott och hälsa ska ses 

som ett rekreationsämne eller kunskapsämne alternativt aktivitetsämne eller bildningsämne. 

Larsson (2009) utvecklar kunskapsbegreppet och menar att det är problematiskt i ett 

idrottssammanhang då utvecklingen har varit en sådan att man har skilt på kropp och själ. 

Med andra ord skilt på praktik och teori där kroppen och de idrottsliga färdigheterna har fått 

stå för det praktiska, medan själen och stillasittandet för teori och kunskap. I relation till detta 

visar Skolinspektionen (2010) att det är ovanligt att lärarna använder sig av teoretiska inslag i 

sin undervisning, ingen lyfter i sammanhanget att ämnet skulle ha blivit mer av ett 

kunskapsämne. Eriksson m fl. (2005) resonerar kring kunskapsutvecklingen utifrån NU-03 

(Nationella utvärderingen av grundskolan 2003) och menar att undervisningens fokus ligger 

på det fysiologiska planet, medan utrymmet för reflektion och dialog över det praktiska 

görandet är begränsat. Detta kan betyda att innehållet och kunskapen tas för givna, och inte 

anses nödvändiga att ”lyfta” fram. En annan tolkning kan göras utifrån själva 

lärandeprocessen och synen på denna, ”bara man är ombytt och deltar så lär man sig”, vilket 
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kan ge intrycket att det mest handlar om att skapa en vana hos eleverna, att vara aktiv och röra 

på sig. Författarna vidareutvecklar sitt resonemang och skriver:  

 

Det är det aktiva görandet som fokuseras, inte själva lärandet eller vad eleverna förväntas lära sig. Vi 

menar att det råder ett för givet tagande i ämnet där ett kritiskt förhållningssätt till det som erbjuds, och 

där diskussioner om lärandet sällan förekommer (Eriksson, Gustavsson, Quennerstedt, Rudsberg, Öhman 

& Öijen 2005).       

 

Kougioumtzis (2006) visar på att praktiska ämnen befinner sig längst ner i en vertikal hierarki 

bland skolämnen och anses inte ha lika stor status som de teoretiska ämnena, något man kan 

se både i EU-regionen och USA. Meckbach (2004) menar att någon djupare mening kring 

vilket lärande som sker i ämnet är det ingen lärare som redogör för, de flesta har svårt att sätta 

ord på vad de egentligen gör. Det finns ingen klarhet i hur lärarna i ämnet erhåller kunskap 

om elevernas lärande samtidigt som man kan se en bristande progression i lärprocessen. 

Ekberg & Erberth (2000) menar i sin tur att lektionerna i första hand erbjuder en additativ och 

konsoliderande kunskap där en hög grad av förståelse inte erbjuds. De pekar på en bristande 

användning av pedagogiska hjälpmedel, texter eller andra medier, som kan ge en djupare 

förståelse. Undervisningen är formad mycket efter en formbestämd och etablerad idrottskultur 

vilket innebär att lektionerna främst erbjuder en entydighet, kopiering och upprepning av 

denna. Ekbergs och Erberth studier stärks ytterligare av skolinspektionens (2010) flygande 

tillsyn samt Londos (2010) avhandling som visar att bollsporter dominerar innehållet. Londos 

studie visar också på att gymnasielärare kan bortse från styrdokumenten i förmån för 

elevernas egna val, inflytande och rörelseglädje, vilket resulterar att det oftast blir en form av 

bollsport. Thedin-Jakobsson (2004) som i sin studie har undersökt friluftslivet lite mer 

ingående kom fram till att undervisningen i friluftsliv är bristande. Lärarna använder sig av 

friluftsaktiviteter sparsamt medan det är tveksamt om det bedrivs något friluftsliv alls.   

 

Det ingår i lärarnas uppdrag att utifrån läroplanen Lgr11 hitta rätt i val av aktivitet för att alla 

elever ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och sina mål. Utifrån min 

frågeställning hur lärarna kopplar sitt innehåll till styrdokumenten finner jag en utmaning för 

lärare att använda sig av ett innehåll som kan bidra till varje elevs motivation att ta eget 

ansvar för sin hälsa, göra aktiva val och att också kunna se vinsten med teoretisk kunskap. 

Nedan visar jag på studier som lyfter utmaningar som berör ämnets identitet och kunskapssyn 

och vad som anses viktigt för en fullgod utveckling av ämnet idrott och hälsa.  
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3.3.2 Undervisningsform och intressen 

Sandahl (2005) konstaterar att både allmän och idrottspedagogisk forskning har 

uppmärksammat att det finns stora skillnader mellan utbildningsväsendets styrdokument och 

den undervisning som faktiskt bedrivs. Men vilka dessa skillnader är och varför de 

uppkommit har inte klargjorts, vare sig för idrottsämnet eller för andra ämnen. Kougioumtzis 

(2006) visar på att idrottslärare inte alltid förverkligar sitt tänkta innehåll och hoppar över 

vissa moment på grund av tidsbrist, avsaknad av ändamålsenliga lokaler eller för att eleverna 

tycker anvisningarna är suddiga. Ekberg (2009) skriver: 

 

Ämnet tonar dock fram som ett ämne med oklara mål och oklart innehåll, där det råder osäkerhet runt 

kunskapssynen i ämnet (Ekberg, 2009: 64). 

 

Liljekvist (2006) beskriver hur forskningen kring ämnet har utvecklats sedan millennieskiftet 

men poängterar samtidigt vikten av att forskningen som bedrivs måste stå i direkt anknytning 

till de verksamma idrottslärarna. Detta förstärker Larsson (2009) som menar att forskningen 

har gett möjlighet att på ett helt annat sätt analysera och diskutera relationen mellan kursplan 

och undervisning. Den såkallade praktiknära forskningen måste finnas till för att utveckla 

undervisningen. Larsson & Redelius skriver: 

 

Många har hävdat att ämnet befinner sig i en identitetskris. Det finns naturligtvis fog för en sådan 

gestaltning av ämnet, men talet om en identitetskris kan också i olika avseenden vara ett resultat av att det 

finns ett alltför stort avstånd mellan de som forskar om idrott och hälsa i skolan och de som undervisar i 

ämnet (Larsson & Redelius, 2004: 12). 

 

Lärarutbildare betonar i en studie av Lönnqvist och Hjortsberg (2005) vikten av kollegiala 

samarbeten mellan lärare och forskare samt en förmåga att genom sin auktoritet på området 

kunna argumentera för ämnet och vad det står för, allt för att stärka ämnets legitimitet och 

lärarnas professionalitet. Det är också viktigt med en ökad samverkan med kollegiet för att 

utveckla ett gemensamt yrkesspråk som man menar är grunden för utveckling. Möjligheten 

finns då att använda kunskapen som finns till något gemensamt (systematisk teori). Ett väl 

utvecklat yrkesspråk krävs också för en korrekt tolkning av styrdokumenten. Ska man sedan 

fortsätta att utveckla verksamheten, både på lokal och på central nivå, är yrkesspråket precis 

lika viktigt. Vidare ger lärarutbildarna sin syn på vilka de pedagogiska konsekvenserna borde 

vara för att förstärka ämnets legitimitet. Lärare måste i undervisningen ständigt sträva efter att 

arbeta efter didaktiska frågor där syfte och mål är tydliga, inte bara för läraren själv utan även 
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för kollegiet och eleverna. Qunnerstedt (2008) skriver att undervisningsinnehållet bär på 

traditioner som både lärare och elever, i någon mening, påbjuds och måste förhålla sig till 

oavsett åsikt. Östman (2008) menar att all undervisning innefattas av en norm som sätter 

ramar för vad som anses viktigt. Det är också viktigt att också fokusera på den typ av 

socialisationsinnehåll som är kopplat till ett kunskapsinnehåll. Ett sätt att stärka elevers 

identitet, förmåga att resonera kring sin omvärld utifrån sig själv.  

 

Carli (2004) som har gjort en mer ingående studie utifrån ett genusperspektiv menar att det 

inte har skett en jämställd integrering efter att de två gamla, manliga och kvinnliga, kulturerna 

slogs ihop. Den kvinnliga kulturen med en större mångsidighet och ett större hälsoperspektiv 

har kommit att krympa. Innehållet i undervisningen har manliga intressen, aktiviteter som 

kvinnor har en stor kompetens i, finner intressant och är nyttigt, förenklas så att det för många 

istället blir tråkigt och/eller försvinner. NU-03 visar samtidigt på att pojkar tilldelas bättre 

betyg än flickor. Elevens eget idrottsutövande, föräldrarnas utbildningsnivå samt det 

kulturella kapitalet är faktorer som spelar in i betygsättningen. Fritiden har stor betydelse i 

bedömningen kring huruvida eleven tillgodogör sig ny kunskap i ämnet. Det är de elever som 

inte är aktiva på fritiden som anger att de lär sig det som ses som ämnets innehåll.  

 

Med ovanstående i beaktning känns det betydelsefullt att studera begreppet hälsa mer 

ingående, framförallt då hälsoperspektivet ska genomsyra hela skolverksamheten (Lgr11). 

Vad har hälsa för roll och betydelse för lärarna i ämnet idrott och hälsa samt på skolorna i 

övrigt? Nedan har jag valt att utveckla begreppet hälsa, då jag finner hälsa vara en kärna i 

ämnets framställning, samt avgörande i frågor rörande ämnets legitimitet och likvärdighet.  

 

3.3.3 Hälsa 

Malm (2009) menar att ämnet borde heta ”hälsa och idrott” och inte tvärtom. Vill på så sätt 

lägga fokus på hälsan och att det är den som är målet som inte får glömmas bort. Vilket det 

tenderar att göra när det inte reflekteras över undervisningen, varför man till exempel spelar 

innebandy eller dansar. Thedin-Jakobsson (2004) lyfter begreppet hälsa och menar att det är 

svårt att definiera då det innefattar många dimensioner. Det krävs en grundläggande förståelse 

om vad hälsa innebär på olika plan för att kunna planera, genomföra och utvärdera en 

hälsofrämjande undervisning. Thedin-Jakobsson försöker vidare reda ut begreppet hälsa men 

menar att detta är svårt, då det är ett komplext och svårdefinierat begrepp. Kursplanen 

(Lpo94) ger stort utrymme för den enskilde ämnesläraren att själv definiera, tolka, sätta upp 
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mål samt utvärdera hälsa i undervisningen. Hon menar vidare att det hela blir svårare när 

begreppet hälsa, som är ett tillstånd, sätts ihop med begreppet idrott som i sig innehåller olika 

företeelser. Hälsoperspektivet kom att dominera Lpo94 och Meckbach (2004) menar att en 

viss teoretisk undervisning skulle bedrivas, där syftet skulle vara att ge kunskap, och 

legitimera ämnet till att bli ett kunskapsämne om hälsa. Hur fördelningen utav teori och 

praktik skulle se ut, samt hur denna teori skulle gestalta sig, har visat sig vara upp till den 

enskilde läraren att bestämma. 

 

Ekberg (2009) får själv tolka vad han tror lärarna har för mening med sitt innehåll. Lärarnas 

avsikt med dans verkar vara att de vill att eleverna ska lära sig ett antal formaliserade danser, 

det nämns inget innehåll där värdefrågor eller samverkansfrågor tas upp, inte heller något som 

tyder på att lärarna medvetet arbetar med det interpersonella. Hälsa är ingen central del av 

ämnet utan något övergripande. Thedin-Jakobsson (2004) har gjort en intervjustudie kring vad 

hälsa innebär och hur den kommer till uttryck i lärarnas undervisning. Svaren gällande hälsa 

är på många håll svävande och tveksamma, det refereras ofta till något som lärarna betecknar 

som teoretisk kunskap, till skillnad från idrott som de ser som praktisk kunskap. Överlag så 

råder det en osäkerhet bland lärarna kring vad hälsa innebär och vad det ska innefatta, hälsa 

uttrycks som något som ska uppnås, men på vilket sätt detta ska ske vidareutvecklas inte av 

någon. Några lärare menar att idrott och fysisk aktivitet är eller leder till hälsa medan andra 

ser hälsa som något som innefattar exempelvis kostlära, avslappning och drogers 

skadeverkningar.  

 

Mot bakgrund av min frågeställning hur lärarna uppfattar begrepp som idrott och hälsa finner 

jag en utmaning för lärarna i idrott och hälsa att hitta förhållningsätt till begreppet hälsa 

utifrån läroplanen Lgr11 för att säkra en likvärdig utbildning. Frågor att ställa sig som rektor, 

lärare, lärarutbildare och forskare är: Vad är hälsa? Vem ska sätta normen för vad som är var 

och ens bästa ur ett hälsoperspektiv? Dessa frågor kan vara viktiga att också hålla levande 

tillsammans med kollegor för att hitta en gemensam linje gällande hälsa på skolan. Utifrån 

min frågeställning hur delaktiga och medvetna eleverna görs om syfte och mål finner jag en 

utmaning för lärarna att i undervisningen skapa utrymme, frihet och tid för eleverna att göra 

egna, aktiva, hälsosamma val på väg mot sina mål. Samtidigt förlita sig på att de kommer 

klara det utifrån sin syn på hälsa.  
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Om styrdokumenten har förändrats över tid samtidigt som lärarnas undervisning inte kan 

uppvisa en förändring i samma riktning, på vilket sätt kan vi förklara det? Öhman (2007) och 

Qunnerstedts (2007) svar på detta är att det råder dels en liberal styrningsmentalitet med en 

normativ styrning samt ett dominerande patogent perspektiv med fokus på den fysiska 

aktiviteten. Jag har försökt reda ut begreppen och frågorna ytterligare genom läroplansteori 

och ramfaktorteori. 

4. Teori 

4.1 Läroplansteori 

Fram till mitten av 1960-talet upptogs intresset för skolans innehåll och utformandet av 

läroplaner av olika läroplansfilosofier, dessa har varit ett led i tänkandet om en god moral, 

samhällsnytta och effektivitet, med andra ord ett svar på samhälliga krav. Den traditionella 

läroplansteorin har riktat mindre uppmärksamhet åt frågor som varför vissa samhällskrav 

dominerar skoldebatten, varför vissa har makten att utforma dem eller varför ett visst 

stoffurval får ta mer plats än något annat. Senare års läroplansteori från 1960- talet och framåt 

har varit mer empirisk förankrad. Detta har inneburit att kunskapen växt om att ett innehåll 

inte endast påverkas av en föreskrift utan också av andra faktorer. Beroende på vad ämnen i 

skolan har för fokus kan de vara paradigmatiska eller icke paradigmatiska, i det 

paradigmatiska ämnet är företrädare överens om t.ex. grundläggande begrepp. Däremot kan 

det i ett icke paradigmatiskt ämne göras olika tolkningar, friheten att som lärare kunna välja 

perspektiv eller sätta sin egen prägel på undervisningen kan vara stor (Linde 2006). 

 

Linde (2006) lyfter tre centrala begrepp eller ”arenor” inom läroplansteorin, vilka är 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. På formuleringsarenan 

skapas läroplaner som resultat av samhälliga intressen. En rad aktörer på 

transformeringsarenan t.ex. lärare, elever, skolledare, lärarutbildare fortbildare etc. 

transformerar det föreskrivna innehållet, d.v.s. tolkar, gör tillägg och drar ifrån. Detta 

resulterar i att föreskrifter och rådande praktik inte alltid stämmer överens. Realiseringsarenan 

ger oss svar på vad formuleringsarenan och transformeringsarenan har för utslag i den 

faktiska undervisningsmiljön där lärare och elever i slutändan möts (Linde 2006). 

 

Läroplanen kan upplevas som redskap eller hinder, den är trots allt ett styrdokument som 

sätter vissa ramar och kunskapsnormer. Denna problematik har gett upphov till att jag vidare 



 

15 
 

valt ramfaktorteorin nedan med utgångspunkt i de fysiska inre och yttre ramar som finns i 

skolan. Med andra ord de svårigheter eller begränsningar som uppstår i det praktiska arbetet. 

Tiden lärare har till förfogande för planering, undervisning etc. kan exempelvis upplevas 

”inramad” och kan tänkas få konsekvenser i arbetet med eleverna. Lärare omges av kollegor 

och en ledning som alla är ansvariga för eleverna och deras måluppfyllelse. Hur lärarna i 

idrott och hälsa upplever de inre och yttre ramar som finns utifrån en institutionell dimension 

kan tänkas ha betydelse för den faktiska undervisningen. Lärarens utmaning i idrott och hälsa 

ligger i att medvetet arbeta för att upprätthålla en kvalité och ett innehåll som är förenligt med 

skollag och läroplan. När ramarna inte går att förändra ligger utmaningen i att vara fortsatt 

professionell i sitt arbete, försöka hitta och utnyttja nya funktionsdugliga ramar, för att leva 

upp till uppställda krav.  

4.2 Ramfaktorteori 

I ett allt mer decentraliserat samhälle blir en skolas rektor viktig när det gäller att utveckla och 

leda den pedagogiska och sociala verksamheten. Under de senaste årtiondena har en rektors 

arbete kommit att handla mer om byråkrati, med ekonomi och administration som 

dominerande uppgifter än om pedagogiska frågor. Den allmänna bilden hos rektorer ser ut att 

vara den att de tycker att vardagen består av en mångfald uppgifter, en bild som delas av 

lärare och som också menar att utveckling av klassrumsarbetet inte ger rektorn någon merit. 

Andra studier visar på att ett sådant arbete hos rektorn kan skapa en mer aktiv roll och en 

inställning till arbetet att dela på makt, ansvar och utvärdering. Samtidigt kan man flytta fokus 

från individens önskemål och vilja till organisationens ekonomi, målsättning, 

resursfördelning, ansvarsområde o.s.v. utan att uppmärksamma tänkande och föreställningar 

som finns hos enskilda individer och grupper (Dahllöf 1994). 

 

Upplevelsen av tid och rum blir till en ram och kan hanteras på olika sätt. Använder man sig 

av ett processinriktat pedagogiskt klimat tar de personer som är involverade makten över tid 

och rum. Med andra ord bestämmer själv när de ska jobba med vad och anpassar sitt lärande 

till den verklighet som de lever i. Tid och rum blir till öppet och flexibelt lärande i motsats till 

ett ämnescentrerat mål och regelstyrt klimat där elever får verka i fasta mönster i fråga om tid 

och rum. Lektioner hålls i klassrum inom bestämda tider, där kursplaner och läromedel 

definierar lärandet. Det finns ett gränsland mellan organisationers krav, förväntningar och 

påbud och individers uppfattningar, önskemål och behov (Dahllöf 1994). 
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Linde (2006) lyfter i sitt tänkande de kårandor som finns med sina individuella olikheter, 

vilket också innefattar våra skolor. Val av innehåll som lärare gör ser olika ut i förhållande till 

hur läroplanen tolkas men också utifrån exempelvis skolans rutiner när det gäller 

planeringsarbete och undervisning. En del lärare planerar för lång tid medan andra väljer att 

planera moment för moment, man kan också se att lärares personliga ämnesintressen har 

kommit att spegla valet av innehåll. I själva undervisningen brukar lärare hålla sig till sin 

planering, återgå efter sidospår, men sällan ändra plan under pågående avsnitt. Lärares 

samverkan med elever följer inpräglade mönster, vilket anses underlätta beslutsfattande under 

lektionen och därmed arbetsbördan. Vi kan i många pedagogiska frågor säga vad vi anser 

nödvändigt men svårare att avgöra om samma ramar är tillräckliga för en pedagogisk process. 

I slutändan handlar det om hur ramarna uppfattas och utnyttjas i de pedagogiska processerna 

(Dahllöf 1994). 

 

Lärare har en läroplan att arbeta mot, vilket ställer vissa krav. Det finns dock inga krav från 

skolverkets sida att lärare måste utforma lokala pedagogiska planeringar utifrån Lgr11. 

Avsaknaden av dessa eller andra dokument kring ämnets innehåll eller mål anpassade till 

eleverna, kan möjligtvis visa på en brist i den individuella utvecklingsplanen och dess 

process. Utmaningar utifrån mina frågeställningar ligger i att läraren måste göra medvetna val 

i sin planering, välja ett innehåll som ”tjänar” eleven på väg mot de uppsatta målen samtidigt 

som syfte och mål blir tydliga för eleven. Ovanstående problematik, de olika ”arenorna” och 

styrningen uppifrån har resulterat i ett vidare avstamp utifrån ett governmentality- perspektiv. 

Detta i avsikt att få ett djupare teoretiskt perspektiv gällande styrning och normer, i 

förhållande till läroplanen och arbetet med eleverna.    

4.3 Governmentality-perspektiv  

Öhman (2007) har studerat ämnet idrott och hälsa utifrån ett perspektiv som kallas 

governmentality-perspektiv (grundar sig i Foucault teorier). Det övergripande syftet med detta 

perspektiv är att försöka reda ut relationen mellan styrning uppifrån och egenansvaret. Den 

moderna liberala demokratin har fört styrningen bort från pekpinnar mot ett samhälle där var 

och en ska ta ansvar och vara delaktiga, en form av självreglering där individen själv väljer att 

handla utifrån den ordning som rekommenderas i olika sammanhang. Öhman kopplar till 

skolan och menar att det skett förändringar i skolans styrdokument kopplat till denna 

samhälliga förändring. De tydligaste skillnaderna jämfört med tidigare är framtoningen av en 

ökad valfrihet, delaktighet, egenansvar och egna ställningstagande i olika frågor. Vidare så 
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beskriver Öhman hur det kan tyckas råda en viss disharmoni mellan det egna inflytandet eller 

självbestämmandet och den normativa styrning som finns. Hon ställer det på sin spets och 

skriver: 

 

Man skulle kunna säga att den liberala styrningsmentaliteten fungerar i stil med; ’låt individerna göra fria 

handlingsval, men se till att det görs i relation till en redan införlivad idé om vad som är det rätta’ 

(Öhman 2007 16:2 sid100) 

 

Detta innebär att frihet är för dem som har förmågan och viljan att ha en form av självstyre 

som stämmer överens med de värden och normer som finns i skolan. Normer är kopplade till 

olika situationer, vilket innebär att den ”gode” eleven måste veta var och när ett beteende 

passar. Detta menar Öhman försvårar och är ett problem i undervisningen då olika 

ämnesnormer lätt krockar, normen för idrott och hälsa är till exempel fysisk aktivitet, medan 

normen för matematik är ett mer stillasittande arbete. En självdisciplinerad elev vet med andra 

ord när han eller hon ska hoppa eller sitta ner tyst.  De elever som har svårt att hantera denna 

självstyrningsprocess och göra den normativa styrningen till något eget kan lätt bli passiva 

eller motvilliga. I detta sammanhang efterlyser Öhman ett tänk utifrån den valda aktiviteten 

och vilken roll den spelar, och mindre utifrån elevens engagemang eller värderingar kring 

aktiviteten. Tanken är att eleven inte längre ska vara ett objekt inför lärarens agerande utan ett 

aktivt subjekt som kan göra moraliska hälsoutvecklande åtaganden. Detta är i linje med ett 

formativt arbetssätt som innebär att eleverna görs delaktiga i sitt lärande. Wiliam (2010) 

tydliggör den formativa processen och visar på frågor och undervisnings-strategier som 

används tillsammans med eleverna. Tre frågor som ställs sig är: Var skall jag/vad är målet? 

Var är jag nu? Hur skall jag komma till målet? Strategierna grundar sig i delaktighet och en 

medvetenhet om sitt eget lärande. Det handlar om att klargöra och skapa delaktighet i 

intentioner och kriterier med undervisningen för att lyckas i sitt lärande. Försöka skapa 

effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i vilken utsträckning eleverna 

har lärt/förstått och på vägen ge eleverna återkoppling/feedback. Slutligen aktivera elever som 

undervisningsresurser och ägare av sitt eget lärande.  

 

Mot bakgrund av mina frågeställningar om hur lärarna kopplar sitt innehåll till 

styrdokumenten och hur lärarna upplever de inre och yttre ramarna finner jag en 

verksamhetspraktisk utmaning i att enas på skolor om en norm som alla kan stå för och som 

är i linje med läroplanen. En förutsättning i detta arbete kan tyckas vara ett gemensamt 
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förhållningssätt till hälsa och vad detta innebär i praktiken, dels i ämnet idrott och hälsa men 

också i ett helhetsperspektiv på skolan. Idrott och hälsa kan betyda skilt olika saker beroende 

på vem eller vilken institution man vänder sig mot. Vilken betydelse lärarnas uppfattning om 

hälsa har för det faktiska innehållet i undervisningen är en fråga som forskare, lärarutbildare, 

rektorer och lärare i ämnet kan ställa sig. Utifrån min frågeställning om hur lärarna upplever 

begrepp som idrott och hälsa finner jag en utmaning i att som lärare hitta förhållningsätt till 

begreppen och stärka ämnets legitimitet genom ett utvecklat yrkesspråk. Dels för en likvärdig 

tolkning av läroplanen men också för att kunna argumentera för ämnet samt kunna utveckla 

en verksamhet på lokal och central nivå. Denna problematik har gett upphov till att jag vidare 

har valt att belysa begreppet hälsa utifrån ett patogent respektive salutogent perspektiv.  

4.4 Patogent och Salutogent perspektiv 

Qunnerstedt (2007) tar upp två olika perspektiv på hälsa och refererar till forskaren 

Antonovsky. Han vill att vi för att förstå hälsa på ett bättre sätt låter det patogena perspektivet 

stå tillbaka för det salutogena perspektivet. Detta innebär lite mer konkret en övergång från ett 

perspektiv (patogent) där hälsa ses som det ”friska”, där sjukdom är en avvikelse från det som 

är friskt eller anses normalt. Från det nämnda till ett perspektiv (salutogent) där alla på något 

sätt vid varje tidpunkt alltid har hälsa, en frikoppling från frisk/sjuk till att istället tänka i 

banor vad som utvecklar hälsa eller vad som förhindrar hälsoutveckling.  

 

Qunnerstedt lägger stor vikt vid Antonovskys salutogena frågor ”vad skapar hälsa? vad bidrar 

till hälsoutveckling? samt vad förklarar utveckling mot hälsa? Konsekvensen av dessa frågor 

blir att betrakta människan som en kontinuitet där hela människan i sin omgivning är av 

intresse, istället för att se hälsa som en motsats till sjukdom. Det salutogena perspektivet 

förstärker tanken om att hälsa kan konstitueras på olika sätt i skolämnet idrott och hälsa, inte 

enbart som frånvaro av sjukdom eller inte vara överviktig. Det blir därmed rimligt att betrakta 

hälsa som såväl en fysiologisk som en pedagogisk fråga. I idrott och hälsa dominerar det 

patogena perspektivet, hälsa är starkt förknippat med fysisk aktivitet där nyttan av den fysiska 

kroppen står i centrum. Med ett sådant perspektiv blir bollsporter och andra lekar som är 

fysiskt aktiverande rimliga ur ett hälsoperspektiv medan andra ”lugnare” handlingar som att 

främja positiva relationer, naturmöten eller diskussioner om hälsofrågor inte blir lika rimliga. 

De ”stjäl” tid från de hälsofrämjande fysiska aktiviteterna. Ur ett salutogent perspektiv menar 

man istället att det måste finnas en mening i relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa. Det 

går inte att säga att en fysisk aktivitet gynnar hälsa i ett livslångt perspektiv om en människa 
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bara är aktiv för den fysiska hälsans skull. Eleverna måste förstå varför de spelar fotboll, då 

fotbollen i sig inte är hälsofrämjande, utan erfarenheterna och lärdomarna av deltagandet. 

Med andra ord måste fokus riktas mot meningen med aktiviteten eller meningen med rörelsen. 

Detta kan i sin tur ge utrymme för hälsoutveckling genom kognitiva och känslomässiga 

kvaliteter t ex begreppsförståelse, självförståelse, rörelseglädje, uttrycksfullhet, estetisk 

förmåga och stärkande erfarenheter (Qunnerstedt 2007).  

4.5 Summering 

Ämnet idrott och hälsa anses ha en oklar identitet och står inför en rad utmaningar för att 

stärka sin legitimitet. Det råder en osäkerhet kring om ämnet är ett rekreationsämne eller 

kunskapsämne alternativt aktivitetsämne eller bildningsämne (Ekberg 2009). Fokus tycks 

ligga på det fysiologiska planet, medan utrymmet för reflektion och dialog över det praktiska 

görandet är begränsat. Samtidigt visar studier på en avsaknad av reflektion, förståelse och 

mening kring vilket lärande som sker (Eriksson m.fl. 2005). Ekberg & Erberth (2000) menar 

att en direkt avgörande och betydelsefull faktor för ämnets innehåll är hur de olika aktörer 

som har möjlighet att påverka ämnet förstår ämnets syfte, samt vilken utgångspunkt de har i 

sin betraktelse av ämnet. Denna problematik gör det intressant att i förhållande till mitt syfte 

och frågeställning undersöka hur lärarnas relation till styrdokumenten ser ut och vad de tar 

fasta vid i sin planering och undervisning.  

 

Det har visat sig att lärare kan bortse från styrdokumenten i förmån för elevernas egna val, 

inflytande och rörelseglädje (Londo 2010). För att reda ut osäkerheten och stärka ämnets 

legitimitet eftersträvas bland annat ett väl utvecklat yrkesspråk. Dels för en likvärdig tolkning 

av styrdokument men också för att kunna argumentera för ämnet samt kunna utveckla en 

verksamhet på lokal och central nivå. Högst väsentligt är att lärare i undervisningen ständigt 

strävar efter att arbeta efter didaktiska frågor där syfte och mål är tydliga, inte bara för läraren 

själv utan även för kollegiet och eleverna (Lönnqvist & Hjortsberg 2005). Denna problematik 

gör det intressant att i förhållande till mitt syfte och frågeställning undersöka hur lärarnas 

relation till eleverna ser ut och i vilken utsträckning de gör eleverna delaktiga och medvetna 

om syfte och mål.  

 

Hälsa har inte visat sig vara en central del av ämnet utan något övergripande som det råder en 

osäkerhet över (Ekberg 2009). Vad är hälsa, hur uppnås och vidareutvecklas den? Det 

patogena hälsoperspektivet dominerar idag med fokus på den fysiska aktiviteten och nyttan 
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med den fysiska kroppen. Ett alternativ är det salutogena perspektivet som visar att det måste 

finnas en mening i relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa. Det går inte att säga att en 

fysisk aktivitet gynnar hälsa i ett livslångt perspektiv om en människa bara är aktiv för den 

fysiska hälsans skull. Fokus måste riktas mot meningen med aktiviteten eller meningen med 

rörelsen (Qunnerstedt 2007). Denna problematik gör det intressant att i förhållande till mitt 

syfte och frågeställning undersöka hur lärarnas relation till begreppen idrott och hälsa ser ut.  

 

Qunnerstedt (2008) skriver att undervisningsinnehållet bär på traditioner som både lärare och 

elever, i någon mening, påbjuds och måste förhålla sig till, oavsett åsikt. Östman (2008) 

menar att det finns en normativ styrning i skolan som påverkar den faktiska undervisningen. 

Linde (2006) lyfter i sitt tänkande de kårandor som finns med sina individuella olikheter, 

vilket också innefattar våra skolor. Det innehåll som lärare väljer ser olika ut i förhållande till 

hur läroplanen tolkas men också utifrån exempelvis skolans rutiner när det gäller 

planeringsarbete och undervisning. Denna problematik gör det intressant att i förhållande till 

mitt syfte och frågeställning undersöka hur lärarnas relation till arbetsplatsen ser ut och i 

vilken utsträckning inre och yttre ramar påverkar lärarnas praktiska arbete.    

 

5. Metod 

5.1 Val av metod 

Syftet med studien och mina frågor är att få en bild av hur lärarna tänker och arbetar med 

ämnet och dess innehåll. Valet av frågor grundar sig i de oklarheter som tycks råda om 

ämnets uppdrag och att det därmed också är oklart genom vad eller hur eleverna ska nå sina 

mål. En slutsats av min genomgång i bakgrunden är att ämnets legitimitet lätt blir vekare när 

målet tycks bli aktiviteten istället för det som eleven förväntas lära sig. Detta leder till viktiga 

frågor om lärarens kunskapssyn och val av innehåll. Malm (2009) menar att den praktiknära 

forskningen har gett möjlighet att på ett helt annat sätt analysera och diskutera relationen 

mellan kursplan och undervisning. Jag har med bakgrund av detta valt att använda mig av en 

kvalitativ intervju för att som Kvale (1997) menar möjliggöra en intervju där jag kan tolka 

lärarnas svar. Jag kan skapa mig en bild av deras tankar och resonemang och därmed få en 

djupare redovisning samt en större förståelse. Jag har valt att inte använda mig av 

standardiserade frågor då jag vill ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor i avsikt att få 

utvecklade svar med djupare förståelse. Detta innebär att intervjuformen har blivit en som 
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Bryman (2002) kallar semistrukturerad med möjlighet till omformuleringar och ändringar i 

ordningsföljden av frågor.  

 

5.2 Urval 

Tillfälligheter och anträffbara personer var avgörande i mitt urval, en förutsättning var att 

lärarna skulle vara verksamma i ämnet idrott och hälsa. Mitt urval skedde genom ett par 

skolbesök för att komma i kontakt med ansvarig eller ansvariga i ämnet idrott och hälsa. Jag 

använde mig också av bekanta inom skolans värld för att hitta lärare inom ämnet, vilket 

resulterade i 4 intervjuer på fyra skolor.    

 

5.3 Intervjuprocess 

5.3.1 Förberedelser och etiskt förhållningssätt 

Jag har valt att ta hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer i mina förberedelser vilket 

inneburit att jag i ett första skede bett om samtycke från de personer jag haft i avsikt att 

intervjua. Detta samtycke fick jag fysiskt på skolan eller via telefonkontakt. Vid tidpunkten 

för samtycke informerade jag muntligt om mitt syfte samt att jag önskade intervjua dem cirka 

en timme. När jag träffade lärarna för intervju berättade jag att de skulle vara anonyma genom 

fiktiva namn men att studien skulle komma att bli en offentlig handling. Vilket innebär att alla 

som vill får ta del av den, då den är inkommen till en myndighet (universitet). Lärarna fick 

också veta i samband med intervjun att de kunde avbryta sin medverkan om så önskades 

(Vetenskapliga rådet).  

 

5.3.2 Genomförande 

Inledningsvis gav jag en beskrivning av studiens syfte och en kortare beskrivning av 

upplägget av frågor. Jag utgick från mitt frågeschema och försökte skapa en positiv miljö, 

med ett öppet och levande samtal. Om lärarna inte förstod en fråga eller ett begrepp valde jag 

att formulera om frågan. Bryman (2002) skriver i sammanhanget om felkällor som helst ska 

minimeras, där en oklar formulerad fråga kan vara ett exempel på en sådan. Jag har valt att 

spela in intervjuerna med diktafon för att kunna upprätthålla ett levande samtal och för att inte 

gå miste om viktig och relevant information. Jag har avslutningsvis frågat om det är okej att 

återkomma utifall det skulle behövas något förtydligande.  
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5.3.3 Efterarbete 

Jag har transkriberat intervjuerna för att lättare kunna plocka ut information och jämföra svar. 

Intervjusvaren har jag valt att placera under en rad rubriker för att underlätta bearbetningen av 

svaren.  

 

5.4 Metoddiskussion 

Studien kanske hade kunnat uppnå en högre validitet om jag hade haft möjlighet till fler 

intervjuer. Det kanske hade varit till fördel om jag hade haft möjlighet att göra observationer 

under en tid med fler utspridda intervjutillfällen och på så sätt uppnått en högre validitet, med 

färre eller lika många lärare. Alternativet hade varit att använda mig av enkäter och en så 

kallad kvantitativ metod och på det sättet nått ut till fler, tycker dock inte det har varit ett 

alternativ då mitt syfte har varit att undersöka lärarnas praktiska vardag och de svårigheter de 

kan tänkas stå inför. Med detta i åtanke kan det möjligtvis passa bättre med ett samtal där 

lärarna kan berätta. Jag känner att den avsatta tiden för intervjuerna varit tillräcklig (60 min) 

och på så sätt varit till fördel för validiteten, Jag har kunnat ställa alla frågor utifrån min 

intervjumall och samtidigt upplevt att lärarna haft tid på sig att utveckla sina svar. Lärarna har 

gett frågorna olika utrymme i intervjuerna. En del frågor har de velat uppehålla sig vid och 

andra lämnat fortare, en del har de velat komma tillbaka till. Jag har i min tur gett dem tid att 

återkomma eller dröja kvar vid frågor. Jag har själv upplevt ett behov av att återkomma till 

frågor eller nödvändigt att utveckla frågor för att få lärarna att förstå, relatera och berätta. En 

utmaning i detta var att på bästa sätt öppna upp för samtal utan att bli för ledande, jag kände 

emellanåt ett behov av att dra paralleller till egna erfarenheter och kunde i detta sammanhang 

uppleva mig själv som något återhållsam. Om jag valt fler intervjuer av samma slag hade jag 

fått avsätta mer tid för en intervjuprocess innehållande förfrågningar, intervjuer och 

transkriberingar. Lärarna fick veta syftet med studien i förväg men fick inte ta del av frågorna 

då jag inte ville att de skulle förbereda sig på dessa. Bryman nämner i sammanhanget 

begreppet social desirability, vilket betyder att det alltid finns en risk att lärarna svarar på ett 

sätt de tror att jag vill ha svaret (Bryman 2002). Jag upplevde lärarna som intresserade av 

studien och uppriktiga i sina svar. De öppna frågorna och det levande samtalet gör att 

intervjuerna utvecklas på lite olika sätt, svaren kan variera och ta en annan riktning. Det 

varierar också hur stor plats frågorna tar beroende på hur mycket lärarna har att säga i frågan. 

Samtidigt som jag ställt följdfrågor där jag velat utveckla, har jag inte velat bli för ledande i 
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mina frågor. Dessa nämnda faktorer kan möjligtvis leda till att det blir svårare att jämföra 

svaren med varandra. 

 

6. Resultat och Analys 

6.1 Respondenter 

I undersökningen intervjuas fyra lärare varav 2 kvinnor och 2 män. Samtliga är verksamma i 

ämnet idrott och hälsa, men deras utbildningsgrad varierar något. Här nedan följer en kort 

presentation av de intervjuade där fiktiva namn används.  

 

- Malin – 38 år, kvinna, utbildning MA/NO med idrott och hälsa som tillval. Ansvarar för idrott 

och hälsa årskurs 1-3.  

- Ulrika – 28 år, kvinna, utbildning Eng/Idrott och hälsa. Ansvarar för idrott och hälsa årskurs 

1-8.  

- Tomas – 35 år, man, utbildning SO/SV samt lek och rörelse som tillval. Ansvarar för idrott 

och hälsa årskurs 1-3.  

- Armando – 30 år, man, utbildning HI/Idrott och hälsa. Ansvarar för idrott och hälsa årskurs 4-

9.  

 

6.2 Teman 

Har nedan valt att utifrån mina frågeställningar göra en tematisk uppdelning av resultat och 

analys. Resultat och analys löper parallellt med en avslutande summerande analys.  

 

6.2.1 Hur kopplar lärarna sitt innehåll till läroplanen? 

När lärarna fått frågor om styrdokument och kursplan har samtliga lärare lett in samtalet på 

mål och att kursplanen används för att på ett eller annat sätt ”bocka av” mål mot 6:ans betyg. 

Lärarna ger uttryck av att använda kursplanen mest på egen hand och inget som eleverna 

aktivt arbetar med, Malin säger följande: 

 

Kan inte bli allt för svårt för dem, har ju inget begrepp där. Berättar lite om vad man ska kunna när man 

går i 6:an för de små. Men i 2:an och 3:an läser jag ur läroplanen att detta står att ni ska kunna, blir det 

genast ”aha” gud, lite provkörning, vi måste klara det. Inser de väl allvaret än att jag bara säger att nu ska 

vi springa runt här på tid, men när jag säger att det i läroplanen står att för att bli godkänd måste man 

kunna det här och det här blir en annan sporre, blir lite tyngd bakom (Malin). 
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Armando beskriver att han tidigare vid terminsstart valde att informera om allt kommande 

innehåll på en gång men har insett att det blir för mycket för eleverna. Nu väljer han istället 

att inför varje ”block” berätta vilket mål det är kopplat till, varför det är viktigt och vad som 

bedöms. I sammanhanget reflekterar Armando kring den skillnad i tolkning av styrdokument 

som han har sett. Han menar att det är så godtyckligt var en elev går i skolan, om sättet att 

undervisa på passar eller inte. Rättsäkerheten står på spel då skillnaderna är för stora mellan 

skolor inom Malmö kommun och kanske ännu större mellan olika kommuner. Han menar att 

det finns skolor som driver tydliga kunskapsmål medan andra kör mer ”flumpedagogik”. 

Armandos resonemang förstärks av en allmän och idrottspedagogisk forskning som 

uppmärksammat att det finns stora skillnader mellan utbildningsväsendets styrdokument och 

den undervisning som faktiskt bedrivs. Vilka dessa skillnader är och varför de uppkommit har 

inte klargjorts, vare sig för idrottsämnet eller för andra ämnen (Sandahl 2005: 19). Armando 

fortsätter ge sin syn på läroplanen och elevernas lärande: 

 

Det blir ju olika för eleverna, det blir ju inte samma utbildning, det blir rätt så långt ifrån samma 

utbildning. Det ska inte vara exakt samma utbildning heller för det blir fel om alla stöps i samma form, 

men skolverket är jätte otydliga. De vågar inte säga exakt eller mer exakt hur det borde vara, de lämnar så 

stort utrymme för fri tolkning (Armando). 

 

. Ulrika gör denna beskrivning: 

 

Har försökt lägga en grovplanering fram till sportlovet, alltså en grovplanering vad vi ska göra, vilka mål 

vi ska uppnå och vad vi ska göra. Sen får man ju vara lite flexibel det blir ju inte som man sitter och 

planerar liksom i början av januari. Men min tanke är nu under lovet att planera resten av terminen så jag 

i alla fall har en grovplanering, sen går jag in och finplanerar i slutet av veckan till nästa vecka, eller 

under helgen eller liknande. Det är ändå så man har strukturerat lite så man ser vad man hinner med, vilka 

mål jag hinner få in och sen när man finplanerar lektionen mer liksom, okej vi gör som uppvärmning pjätt 

och alltså, så blir det lite mer strukturerat på det sättet (Ulrika). 

 

Tomas menar att de alltid utgår från målen i kursplanen och att de har ”skola 24”, vilket han 

menar har gjort det lite mer konkret och fortsätter: 

 

Det här med motoriken t.ex. och deltagandet i lek och rörelse, där kan vi beta av de olika rutorna med 

t.ex. motoriken, det blir lite mer konkret på det viset. Om man utgår från det och kan följa upp, fixar han 

det här och det här och är på väg mot målen. Sen 1:or och 2:or, man ska inte uppnå något mål egentligen 
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från i tredje klass har jag för mig, innan var det ju femte klass. Det är de här skriftliga omdömena med, 

det här ska du jobba mer på, behöver inte bara vara det idrottsliga utan det kan vara jobba med att vara en 

bra kompis och just det här med samspel, att det är viktigt att vara en god kamrat (Tomas). 

 

Lärarna arbetar medvetet mot kursplanens mål samtidigt som man verkar ge signaler till 

eleverna att dessa är viktiga och att det är meningen att de ska uppnås genom undervisningen. 

Det finns inget som tyder på att kursplanen är ett levande dokument för eleverna, det är något 

som läraren använder i sin planering på egen hand eller refererar till i inledningen till ett 

undervisningstema. Tomas säger att det sociala samspelet är viktigt och detta kan vara en del i 

det skriftliga omdömet, men visar inte exempel på hur man tillsammans med eleven arbetar 

mot dessa mål, istället är lagspel något som kan undvikas för att slippa oroligheter i gruppen.    

 

Jag ser både likheter och skillnader mellan hur lärarna samtalar och uttrycker sig om vad som 

egentligen står i kursplanen. Ekberg (2004) menar att en direkt avgörande och betydelsefull 

faktor för ämnets innehåll är hur de olika aktörer som har möjlighet att påverka ämnet förstår 

ämnets syfte, samt vilken utgångspunkt de har i sin betraktelse av ämnet. Det tycks råda en 

osäkerhet bland flera av lärarna om formuleringar och begrepp i kursplanen, exempel på detta 

är när Ulrika säger: 

 

Jag utgår helt och hållet från kursplanen, sen kan man ju tolka vissa av målen rätt så fritt så de utrymmer 

väldigt mycket. Skridskoåkningen till exempel där står det ju att man ska kunna, oh nu kan jag det inte 

utantill men det står någonting med issäkerhet vid vatten, nej vattensäkerhet på vintern, något liknande 

(Ulrika). 

 

Malin beskriver innehållet och arbetsfördelningen när det är friluftsliv nedan vilket kan 

bekräfta Thedin-Jakobssons (2004) bild av att undervisningen i friluftsliv är bristande. 

Lärarna använder sig av friluftsaktiviteter sparsamt medan det är tveksamt om det bedrivs 

något friluftsliv alls. Malin säger: 

 

Vi brukar prata om vad vi skulle kunna tänka oss, sen planerar jag organiserar och delegerar uppgifter till 

de andra. Du ska stå och mäta i längdhoppsgropen, du ska ta tiden och du ska stå och göra något annat. 

Innehåll? Det är rätt varierande, friidrott är det vanligaste, orientering, innebandyturnering så det är såna 

vanliga grejer, inget extravaganta (Malin). 
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Armando gör anknytningar till både Lpo94 och nya Lgr11 med tillhörande reflektioner under 

intervjun. Han formulerar sig bland annat så här: 

 

Jag hittade inget stöd i förra kursplanen att man skulle ha t.ex. ett konditionstest och att man utifrån det 

skulle fatta beslut kring en elevs omdöme eller betyg, jag köper att Malmö Högskola på nått sätt har 

utbildat en i det tänket. Men däremot köper jag inte att det inte ska finnas tävlingsmoment, jag gjorde en 

anonym undersökning inför ett speciellt moment som visade på att det bara var tre elever i en klass som 

inte ville ha tävlingsmoment. De tre får man ta hänsyn till någon gång men den stora majoriteten måste 

ändå få vinna den biten (Armando). 

 

Det är ingen av lärarna i studien som använder sig av lokala pedagogiska planeringar men 

samtliga ställer sig positiva till att arbeta fram dem. Malin och Ulrika och deras skolor är på 

väg eller har börjat utforma i andra ämnen, men inte i idrott och hälsa. Tomas och hans 

kollegor har haft en studiedag som berört matriser, men det ligger på is. Tomas säger annars 

att det skulle varit en fördel om man hade kunnat trycka ut en LPP till eleverna, för att bryta 

ner målen på deras nivå. Malin tycker att Lpo94 var tydligare än nya Lgr11 och väljer att luta 

sig mot rektorn, som säger att om de inte förstår de mål som står för 6:an ska de utgå från 

målen för 9:an. Men det kan väl ta musten ur de små känner Malin, att i F-klass få höra vad de 

ska kunna i 9:an. Men hon konstaterar att det är den krassa verkligheten. Ulrika tycker att 

Lgr11 har blivit tydligare och uttrycker sig så här: 

 

Tycker det har blivit tydligare med Lgr11, jag tycker det är tydligare, lättare att välja innehåll där stod det 

såna specifika saker, nu kommer jag inte ihåg exakt men du ska kunna orientera, här står det mer liksom 

kring friluftsliv och så där. Det stod någonting om friluftsliv i den förra också men jag är ganska så säker 

på att det stod att man skulle kunna orientera. Nu står det utöva friluftsliv i närliggande, eller närområde 

eller nått sånt där. Sen är det ju olika från de olika årskurserna också (Ulrika).  

 

Gemensamt för alla lärarna är att de använder sig av kursplanen, ingen ger uttryck av att man 

på något sätt skulle ha ändrat arbetssätt eller förhållningssätt till ämnets innehåll med den nya 

läroplanen Lgr11.  En svårighet lärarna gör uttryck för är att det är ont om tid och att allting 

måste gå snabbt, tid att samtala om syfte och mål prioriteras bort i förmån för den fysiska 

aktiviteten. I NU-03 (nationella utvärderingen av grundskolan 2003) resoneras det kring 

kunskapsutvecklingen, det har visat sig att undervisningens fokus ligger på det fysiologiska 

planet, medan utrymmet för reflektion och dialog över det praktiska görandet är begränsat. 

Detta kan betyda att innehållet och kunskapen tas för givna och inte anses nödvändiga att 
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”lyfta” upp. En annan tolkning kan göras utifrån själva lärandeprocessen och synen på denna, 

”bara man är ombytt och deltar så lär man sig”, vilket kan ge intrycket att det mest handlar 

om att skapa en vana hos eleverna, att vara aktiv och röra på sig. Ingen av lärarna har valt att 

göra lokala pedagogiska planeringar i ämnet för att förtydliga syfte och mål för eleverna. 

Samtidigt tycks lärandet inte dokumenteras eller göras synligt för eleverna. Lärarna ser en 

motgång i arbetet med att få eleverna motiverade i samtal om syfte och mål, elevgrupperna 

beskrivs som lättutmattade och upptagna med att fokusera på kommande aktivitet. Meckbach 

(2004) menar att det inte finns någon klarhet i hur lärarna i ämnet erhåller kunskap om 

elevernas lärande, samtidigt som man kan se en bristande progression i lärprocessen. Ekberg 

(2004) menar i sin tur att lektionerna i första hand erbjuder en additativ och konsoliderande 

kunskap, där en hög grad av förståelse inte erbjuds. Han pekar på en bristande användning av 

pedagogiska hjälpmedel, texter eller andra medier, som kan ge en djupare förståelse. 

Intressant i förhållande till ovanstående problematik blir att titta närmare på relationen mellan 

lärare och elev.  

 

6.2.2  Hur görs eleverna involverade och medvetna om syfte och mål? 

Malin berättar att alla avslutade moment förs in i skolans datanätverk (unikum). Inför 

utvecklingssamtal för de in vilka mål eleverna behöver träna på och gör en koppling till målen 

i läroplanen. Detta är sedan något eleven själv kan gå tillbaka till för att se vad de kunde och 

vad de behövde träna på. Denna beskrivning kännetecknar samtliga lärares beskrivning av hur 

man tycks arbeta med elevernas lärande. Man planerar för vad eleverna ska göra och varför 

men en måluppfyllelse eller inte får eleverna ta del av först efter ett avslutat block/tema eller 

vid nästa utvecklingssamtal. Armando har enskilda samtal med eleverna på lektionstid var 

tredje månad för att samtala om hur det går och diskutera mål. Han är också den som 

uttrycker vikten av att eleverna får veta vad de kan förbättra.  Det är vanligt att lärarna låter 

eleverna välja innehåll själv men utvecklar inte huruvida eleverna i detta skede är medvetna 

om syfte, mål eller bedömning. Malin säger dock:  

 

Vissa saker får de bestämma själv, detta ska vi klara eller vill klara. Innan det har jag ju lite diskret pratat 

om vissa saker, har valt ut mål till dem sen låter jag dem välja. Oftast blir det i den riktning jag vill att de 

ska vandra. Om de väljer något helt annat får de välja det med, bara det är rimligt (Malin). 
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Ulrika kan låta eleverna rösta vad de vill göra halva lektionen och menar att hon kan ha 

samtal med elever kring vad de har för mål i ämnet, men att detta berör årskurs 5 och uppåt. 

Hon problematiserar i sammanhanget sin roll i att se alla elevers lärande och säger: 

 

Jag tycker det är svårt, någon gång har jag haft två aktiviteter igång samtidigt, jag tycker det är svårt för 

man ser inte alla elever då. Jag vill inte heller stå med ryggen mot några elever ifall något skulle hända, 

eller dels ser jag inte deras utveckling eller prestation. Jag ser liksom inte om något skulle göras eller 

sägas. Nu har jag så himla litet med det är inte det att jag kan göra så att ni i den ena delen och ni i den 

andra, för det är så tajt (Ulrika). 

 

Tomas lägger sin betoning på motorisk träning och elevernas utveckling av den, han betonar 

också vikten av att eleverna får lära sig samarbeta och fungera i lagspel. Samtidigt som han 

kan undvika just samarbetsövningar och lagspel då det inte alltid fungerar så bra. Han säger: 

 

Ibland drar man sig för att göra vissa saker för man vet om att det kommer att bli, vad ska man säga, det 

kan gå rätt villt till så man drar sig för att göra vissa saker, det gör man. Jag kanske var för lagidrotter och 

sånt, de här tävlingsmomenten med stafetter, det känner jag att jag har slopat då många är så 

tävlingsinriktade. Mycket det här med att de ska jobba med sig själv istället, stationsgympa och sånt här. 

Friidrott är ju väldigt bra, man tävlar mot andra men det är samtidigt individuellt, det är bara en själv man 

kan skylla på om man river i höjdhopp t.ex. hoppa längdhopp, du kan inte skylla på någon annan. Jag 

kanske får en helt annan syn om jag byter skola, det vet man inte. Jag tror man får anpassa sig lite efter 

där man är, det måste man. Det här med motorik, jag kör ju mycket med redskapsgympa och olika 

stationer, då brukar jag gå in och berätta varför vi gör just det. Likadant med rörelselekar och andra lekar, 

varför vi jobbar med det här nu (Tomas). 

 

Armando berättar att han förut gick in väldigt i en domarroll men att han har lämnat alla 

spelregler för att låta eleverna ta ansvar så länge det är hållbart. Vid behov går han in och tar 

diskussioner samtidigt som han är tydlig med att det förväntade elevinflytandet har gått till 

överdrift och menar att han själv vet bäst vad de behöver. Det kan också bli att eleverna får 

säga sitt vilket ofta leder till att Armando inte kan uppfylla några önskningar, vilket i sin tur 

leder till förbannade elever. Då tycker han att det är bättre att han går in och säger vad som 

ska göras och att det sedan kan ges utrymme för vad de vill göra ibland. Öhman (2007) 

beskriver hur det kan tyckas råda en viss disharmoni mellan det egna inflytandet eller 

självbestämmandet och den normativa styrning som finns. Hon menar att den liberala 

styrningsmentaliteten möjliggör fria val så länge de står i relation till vad som anses rätt. 

Armando fortsätter: 
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De har blivit så matade med att ifrågasätta så de ifrågasätter allt, så det blir lite ”army-skola” ibland. Jag 

har blivit tuffare med att jag är lärare och att jag vet bäst och bestämmer (Armando). 

 

Armando ger exempel på hur han tidigare har valt att låta en mindre grupp arbeta utifrån sina 

behov och intresse och att det då föll väl ut, men att han idag inte känner sig motiverad för ett 

sådant engagemang. Han utvecklar och säger:  

 

Jag har fått många klappar på axeln av rektor och föräldrar att det här och det här fungerat bra, men 

någonstans känner jag bara att de ska visa mig pengarna. Jag gör det fortfarande men det var vanligare 

förr att jag försökte ge alla den vinkeln på ämnet de behöver, men nu är det mer skygglappar på. Men när 

jag märker att det är en större grupp som inte fungerar gör jag skillnader. Det krävs merarbete från min 

sida, jag måste göra extraplaneringar som ska vara förankrade i kursplanen för att vara någorlunda 

rättssäkert (Armando). 

 

Lärarna visar inte på någon uttalad, tydlig eller klar vision om hur de vill eller arbetar målstyrt 

med eleverna, ingen kunde utveckla begreppet formativ bedömning. Med andra ord så 

beskriver lärarna inte ett arbetssätt där eleverna aktivt får jobba mot individuella mål, där 

kontinuerliga samtal om utveckling, bedömning och mål ingår. Det är läraren som står för 

planeringen där innehållet bestäms utifrån kursplanens mål och där alla elever följer samma 

innehåll. Intressant i förhållande till ovanstående är att undersöka hur lärarna förhåller sig till 

begrepp. Detta kan tänkas ha stor betydelse i lärares tolkning av kursplanen, det faktiska 

innehållet och elevernas lärandeprocess. I sammanhanget ställs frågan om ämnet idrott och 

hälsa är ett rekreationsämne eller kunskapsämne, alternativt aktivitetsämne eller 

bildningsämne (Ekberg 2009). Den rådande patogena hälsodiskurs som Qunnerstedt (2007) 

beskriver visar på en tydlig normativ syn på hälsa i termer av fysisk aktivitet, träning och 

övervikt. Samtidigt råder det en normativ styrning kring vad som anses ”rätt” i ämnet, den 

normativa styrning som Öhman (2007) beskriver kan exempelvis handla om hur mycket teori 

som anses lämpligt i ämnet, lärarna visar tydligt på ett praktiskt förhållningssätt med den 

fysiska aktiviteten i centrum. 

 

6.2.3 Hur uppfattar lärarna begrepp som idrott och hälsa? 

Malin väljer att säga gympa och inte idrott och hälsa, något som Ulrika och Tomas också gör. 

Larsson och Redelius (2004) poängterar vikten av att använda ämnets rätta benämning då de 

menar att det styr vårt sätt att tänka om verksamheten. Lärarna fick frågan om hur de ser på 
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ämnets namn idrott och hälsa och vilka värden de lägger i detta.  Larsson och Redelius (2004) 

menar att det krävs en grundläggande förståelse om vad hälsa innebär på olika plan för att 

kunna planera, genomföra och utvärdera en hälsofrämjande undervisning. Armando lyfter att 

det finns ”olika hälsoperspektiv” men att det inte blir att han arbetar så mycket med den 

psykiska hälsan, Ulrika nämner i sin beskrivning att hälsa också innefattar hur man tänker, 

men utvecklar inte hur detta får uttryck i undervisningen. Malin tänker så här kring idrott och 

hälsa: 

 

Tänker att det hänger ihop, det är väl mer för att man ska röra sig för det är bra att lägga bra motionsvanor 

tidigt. Sen är ju hälsa så mycket annat och går in i ämnet No, så vi har ju väldigt mycket hälsa när vi läser 

om kroppen en gång om året. Då tar jag med hälsobiten där på så sätt kommer jag åt det andra hållet. 

Hälsa ryms inte, det blir korta kommandon i omklädningsrummet att tvätta fötterna, glöm inte att torka 

dig, såna grejer. Det är väl det närmsta vi kommer, annars är det inget (Malin). 

 

Ulrika ger sin bild av hälsa och menar bland annat att det är lättare att arbeta hälsorelaterat 

med de äldre eleverna. Hon säger att hon tänker på hälsa i sin planering och att hon på så vis 

kan visa på att hälsa är mer än idrott, men hon har svårt att ge en tydlig konkret bild av den 

planeringen. Ulrika definierar idrott och hälsa så här: 

  

Hälsa handlar om helheten tycker jag, med kroppen, med mat, mycket med tanken hur man tänker, alltså 

hälsa kan ju vara att gå ut på promenad men det finns ju ingen idrott som heter promenad. Idrott är mer 

konkret något man kan ta på liksom jag kan säga att idrott är att spela fotboll eller idrott är att utöva 

gymnastik medan hälsa är ett mycket större/vidare begrepp. Försöker få eleverna att förstå vikten av 

aktivitet kontra inaktivitet. Så jag vill att de är aktiva på lektionerna, att det är bra för deras hälsa. När 

man sitter med dem i matsalen att de inte ska för mycket salt, alltså det är något som kan gå utanför mitt 

ämne. Men jag tänker på det i min planering genom att jag försöker få de att förstå att hälsa inte bara är 

idrott, försöker få dem att förstå skillnaden. Sen kan man ju göra mer med de stora än med de yngre med 

hälsoprojekt och liknande, men det har jag inte gjort med de yngre, jag tycker de är lite för små. Exempel 

på hälsoprojekt och liknande? Har inte gjort men tänker att de skulle kunna få något ämne att skriva om 

och sen koppla det till sig själv, så de ser sin egen del i det hela till exempel att deras egen träning och 

deras egen tanke kring mat och vad hälsa är för dem, nått sånt tror jag, vi får se (Ulrika). 

 

Tomas tycker i likhet med Ulrika att eleverna är för små för att tala om hälsa vilket ger en bild 

av lärarnas syn på lärande men framförallt att de tänker på hälsa som något statiskt, som 

associeras med en mängd teori, som de yngre eleverna inte anses mogna för. Ingen lyfter i 

sammanhanget värderingsövningar, livskunskap, hjärtestunder etc. vilket också i 
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sammanhanget gör frågor om kollegialt samarbete kring hälsa och ämnesövergripande arbete 

på skolorna extra intressanta. Tomas resonerar så här: 

 

Alltså när jag tänker på hälsa tänker jag på att leva ett sunt liv och det är ju som jag sa innan så pratar vi 

inte så mycket om att äta rätt och röra sig det förmedlar man ju hela tiden när man har lektion att det är 

viktigt att röra sig, kom igen kämpa nu det sista, men det är rörelse i fokus. Jag tänker hälsa är mer 

teoretiskt och idrotten mer det praktiska. Jag går kanske inte in och pratar så mycket om hälsa, det här 

liksom att det är viktigt att röra på sig. Vi har ju pratat lite om det i 3:an att det är viktigt att röra på sig 

och att det är viktigt att äta rätt och sånt, när jag varit inne i 3:an. Känns som de är lite unga för det än, 

prata om hälsa, att äta rätt visst kan man göra det men det är ju inte så att jag har någon lektion om det, 

har jag inte haft (Tomas). 

 

Armando tycks skilja sig något från de andra lärarna då han tycks lägga mer tid till teoretisk 

undervisning, men i likhet med de andra ligger definitionen av hälsa främst på ett teoretiskt 

plan som bygger på den fysiska hälsan. 

 

Handlar framförallt om förståelse för hälsoperspektivet, mer konkret alla vet att det är bra att röra på sig 

och så här, men det krävs en djupare förståelse varför det är bra att röra på sig. Någonting man känner att 

man har nytta av, det är ju lite olika från olika personer, man kan ha så olika mål. Hälsa är mer kopplat till 

teorin, idrottstemat handlar mer om upplevelser, att det ska vara kul att röra sig. Berör inte den psykiska 

hälsan så mycket mer än att jag kan jobba på gruppdynamiken och att jag t.ex. kan ha ett teoripass om 

stress (Armando). 

 

Lärarna ger en bild av praktiken som det självklara och teorin som något som inte fullt så 

nödvändigt. Teori är också något som förknippas med hälsa och som inte tycks ta stor plats. 

Jakobsson (2004) menar att det överlag råder en osäkerhet bland lärarna kring vad hälsa 

innebär och vad det ska innefatta, hälsa uttrycks som något som ska uppnås, men på vilket sätt 

detta ska ske vidareutvecklas inte av någon. Några lärare menar att idrott och fysisk aktivitet 

är eller leder till hälsa medan andra ser hälsa som något som innefattar exempelvis kostlära, 

avslappning och drogers skadeverkningar. Malin säger följande när hon får höra begreppen 

praktik och teori: 

 

Ingen teori alls, det är om i fall att man kan täcka upp för varandra då kan man prata lite om hälsan. Just 

duschningen är ett stort problem vissa vill inte och vissa får inte duscha, så hygien och duschning är väl 

det om man får en chans, annars är det bara ren praktik (Malin). 
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Ulrika säger så här: 

 

Övervägande praktik, 1 timme/veckan. Låter så dumt och klyschigt men jag vill att de ska röra sig på den 

timmen, men jag har ju teori med dem också. Det jag försöker göra är att få in teorin under den här 

timmen till exempel om man pratar om isvätt behöver man inte göra det en hel timme, utan då kan vi 

kanske ta en halvtimme till det och en halvtimme till aktivitet (Ulrika). 

 

 

Tomas ger sin syn på begreppen och reflekterar över sina val: 

 

Står ju i målen att man ska känna till lite om allemansrätten så det kan ju bli lite teori sen fram till våren. 

Jag vet inte om jag avgränsar mig lite där, men som i 1:an och 2:an, visst det är viktigt att prata om teorin 

också om det här med hälsa, med att äta rätt och kunna röra sig men sen samtidigt så känns det som vi har 

en timme i veckan vardera, 1 och 2:an, så det känns som det är viktigast att vara igång i idrottshallen 

istället för att ha ytterligare en teorilektion där de sitter stilla resten av tiden. Så hade det kanske varit mer 

än en lektion i veckan så kanske man hade haft något teoripass också. Det känns som, nej inget teoripass 

med 1:orna, 2:orna kanske med 3:orna i så fall (Tomas). 

 

Lärarna ger en bild av idrott och hälsa som något separat men där hälsa är något som 

innefattar en form av helhet. Denna helhet kan bestå av rörelse men framförallt tycks den 

innefatta teoretiska moment. Ingen i studien visar på ett uttalat eller utarbetat arbetssätt som 

inbegriper en helhet ur ett fysiskt, psykiskt och socialt hälsoperspektiv. Lärarna lägger tyngd 

på fysiska aktiviteter och pratar inte i termer av psykisk eller social hälsa. När det ändå 

kommer på tal lyfts vikten av socialt samspel och fördelen med samarbetsövningar. Det 

berättas också om en svårighet att välja aktivitet för gruppens bästa, aktiviteter som bygger på 

samarbete kan väljas bort, för att de kan leda till oreda eller bråk. Lärarna motiverar valet av 

att prioritera fysiska aktiviteter med att det är vad eleverna behöver, de anses vara 

stillasittande och eleverna själv vill inget hellre än att röra på sig. Det görs också uttryck för 

att eleverna är för små för ”hälsoundervisning”. Qunnerstedt (2007) menar att det inte går att 

säga att en fysisk aktivitet gynnar hälsa i ett livslångt perspektiv om en människa bara är aktiv 

för den fysiska hälsans skull. Eleverna måste förstå varför de spelar fotboll, då fotbollen i sig 

inte är hälsofrämjande, utan erfarenheterna och lärdomarna av deltagandet. Med andra ord 

måste fokus riktas mot meningen med aktiviteten eller meningen med rörelsen. Detta kan i sin 

tur ge utrymme för hälsoutveckling genom kognitiva och känslomässiga kvaliteter t ex 

begreppsförståelse, självförståelse, rörelseglädje, uttrycksfullhet, estetisk förmåga och 
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stärkande erfarenheter. Intressant i förhållande till ovanstående problem är att undersöka hur 

lärarnas relation till övrig personal ser ut, finns det exempelvis ett gemensamt hälsoarbete 

utanför ramen för ämnet idrott och hälsa? 

 

6.2.4 Hur ser de inre och yttre ramarna ut för idrott och hälsa på skolan? 

På frågan om det bedrivs något hälsoarbete på skolan ger lärarna olika svar med lite olika 

infallsvinklar. Någon tar helt och hållet sin utgångspunkt i vad kollegor tycker om hälsa och 

konsekvensen av detta, inte vad man själv eller tillsammans med andra gör för elevernas 

hälsa. Någon lyfter ämnesintegrering medan Tomas säger så här: 

 

Hälsa är något för mig må bra, ja men då får man ju ta det här med mobbningsgruppen, det finns här ju. 

Men annars allmänt sitter vi och pratar om vissa elever som inte mår bra när vi har arbetskonferenser, hur 

de mår rent socialt. Man märker ju att vissa inte mår så bra och då slår vi larm antingen till skolsyster 

eller rektor (Tomas). 

 

Malin beskriver hälsoarbetet på sin skola så här: 

 

Vi har ett hälsoteam, några som har tagit på sig, det är väl lite mer meditation, qigong som rör personalen. 

Eleverna hade för några år sedan ett idrottsråd, men det är tiden hela tiden, fanns inte tid utan det fick 

stryka på foten åt något annat. Det är väldigt stor åldersskillnad, rätt stort gäng som är mellan 55-65 år 

som har sin syn på det hela och ett mellan 25-35 år och vi har en annan syn. De är väl mer 

kostintresserade ”tanterna” vi kanske vill ut och röra på oss, så hälsa för dem är mat och man ska kunna 

sitta still så mycket som möjligt och ändå äta gott, medan vi kanske hellre vill starta ett innebandylag i 

korpen eller nått sånt. Så det är ålderskillnad som styr det (Malin). 

 

Ulrika väljer följande beskrivning: 

 

Det här med vardagsmotion är något jag försöker få in i mitt liv men jag vet att många av de andra när de 

väl kommer hem går de inte ut. Har pratat med framförallt de som undervisar de yngre barnen, det finns 

ju mycket man kan göra, man kan integrera med matte och NO. Nu är vi rätt överens om att vi ska ta 

orientering och karta och hela den biten samtidigt (Ulrika). 

 

Utifrån lärarnas svar om hur skolan i sin helhet arbetar med hälsa kan man konstatera att det 

ser väldigt olika ut. Gemensamt för alla lärare är att de inte är drivande i något hälsoarbete på 

skolan som innefattar kollegiet, Ulrika visar på en viss grad av ämnesintegrering men menar i 

sammanhanget att de andra ämneslärarna brukar bestämma teman, därefter brukar hon se hur 
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hon kan bidra med sitt ämne. Armando säger att det hänt någon gång att man ämnesintegrerat 

men anser att det inte finns tid till annat, alla har sitt som de vill hinna med. Han berättar 

också att ämnesövergripande konferenser oftast slutar med att inga beslut fattas, när ingen har 

huvudansvaret flyter det mesta ut i sanden. Tomas gör uttryck för att det är svårt att få till 

gemensam tid med andra lärare och säger: 

 

Det är problem också för jag och en annan fritidspedagog delar på idrotten, jag är på grön och han är på 

gul, sen delar klassföreståndarna gymnastiken med de röda. Det är svårt att samlas alla på en gång, men 

egentligen borde det inte vara ett stort problem egentligen, men det verkar så. Det är en liten 

ledningsfråga med (Tomas).  

 

Malin gör uttryck för en frustration och vill ha mer tid till idrott och hälsa på schemat men att 

vissa rutiner är svåra att arbeta bort eller förändra. Hon beskriver sitt problem men också vad 

hon skulle vilja förändra. Dahllöf (1994) menar i sammanhanget att upplevelsen av tid och 

rum blir till en ram och kan hanteras på olika sätt. Använder man sig av ett processinriktat 

pedagogiskt klimat tar de personer som är involverade makten över tid och rum. Med andra 

ord bestämmer själv när de ska jobba med vad och anpassar sitt lärande till den verklighet 

som de lever i. Tid och rum blir till öppet och flexibelt lärande i motsats till ett ämnescentrerat 

mål och regelstyrt klimat där elever får verka i fasta mönster i fråga om tid och rum. Malin 

uttrycker följande: 

 

Ämnet idrott står väl inte överst på listan för alla, om man kunnat skippa det som jag tycker är onödiga 

grejer att man sitter och pratar i en halvtimme/timme om hur barnens helg har varit och vems skor som 

står här, rastsnacket och fruktstunden, att vi skulle kunna äta frukten på rasten istället. Alla de här 

minuterna hade man kunnat lägga på idrotten, men det är som att kämpa i motvind. Viktigast är svenska 

och matte, sen allt annat kan man tulla på. Jag stoppar in rörelse i klassrummet men ser inte att andra gör 

det (Malin). 

 

På frågan hur lärarna organiserar friluftsliv tar lärarna avstamp i gemensamma frilufsdagar. 

Ulrika gör följande beskrivning: 

 

Friluftsdag, är upp till idrottslärarna att planera/genomföra. Har erfarenhet av tråkiga attityder jämte 

dagen, de andra, visst mycket motvilligt kunde de hjälpa till, tog tid från deras ämnen tyckte de (Ulrika). 

 

Armando säger så här: 
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Vi får inte igenom friluftslivsdagar på vår skola, det blir bara parker och stranden kan det bli, man har satt 

stopp helt för oss. Vi har berättat för dem att vi inte uppfyller kursplanen men det blir en kompromiss där 

eftersom vi är ute i den fria luften när vi är utanför idrottshallen. Dålig måluppfyllelse på den biten i 

förhållande till vad man kunde göra. De var inne lite på det i år men då var det något som skulle inbegripa 

hela skolan och vara utöver allt som vi redan står i. Krävs jättemycket planering för en sån grej 

(Armando). 

 

Tomas konstaterar att han arbetat på skolan i drygt två år och tror inte de har haft något 

friluftsliv än. Jakobsson (2004) som i sin studie har undersökt friluftslivet lite mer ingående 

kom fram till att undervisningen i friluftsliv är bristande. Lärarna använder sig av 

friluftsaktiviteter sparsamt medan det är tveksamt om det bedrivs något friluftsliv alls. Tomas 

beskriver vidare att det finns elever som är problematiska att ta med sig utanför skolan och att 

man då drar sig för att göra något. Tomas formulerar sig: 

 

Jag tror nog det är många barn som är svåra, jag tror vi drar oss för att åka iväg med en klass pågrund av 

att vi är för få och att det kan hända väldigt mycket när man är ute. Det finns många bra klasser också 

men vi har en 1:a nu t.ex. som vi har svårt att göra något med utanför skolan, då där är några individer 

som kan orsaka problem som vi inte kan ta ansvar för. Men absolut med 2-3:an skulle man absolut kunna 

göra något med till våren, men det får jag ta med hela arbetslaget (Tomas). 

 

Armando reflekterar över sin och andras professionella lärarroll och menar följande:  

 

Rektorn har till och med bevisat sin okunnighet, trodde tidigare att vi inte gjorde annat än att spela 

fotboll. Vi får jobba mycket med frihet under ansvar, där jag kan känna att ansvaret inte följs upp. Jag 

hade kunnat rulla in en boll varje lektion och det är fel, så ska det inte vara. Jag tycker där ska ligga 

ansvar på oss, så man kollar upp. Jag menar vi kollar upp eleverna, varför kollar ingen oss att vi gör det vi 

ska? Det är också en sak som gör att vi kan kräva högre lön genom att visa på hur duktiga vi är. Men det 

är nog bara frihet (Armando). 

 

Lärarna gör sammantaget beskrivningar av inre och yttre ramar som påverkar deras roll som 

lärare i idrott och hälsa. Samtliga lärare vill på ett eller annat sätt få ut mer av sitt ämne, men 

gör uttryck för att vara begränsade i sitt arbete. Faktorer som lärarna tar upp är ekonomi, 

miljö, tid, kollegor och ledning. Lärarna har svårigheter att bedriva en tilltänkt undervisning 

när det saknas personalresurser, tid eller lämplig miljö att vistas i. Kollegors och ledningens 

föreställningar och engagemang om vad som är viktigt i skolan påverkar lärarnas arbete och 

ämnets genomslagskraft i det dagliga arbetet. Bilden som ges är den i motvind och i 
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ensamhet. Undervisningen kan läggas upp hur som helst utan insyn samtidigt som den egna 

möjligheten att förändra strukturer upplevs som svår. Öhman (2007) lyfter just krockar av 

olika ämnesnormer som ett problem, om inte t.ex. svenskläraren har en positiv syn på teori 

inom ramen av idrottsämnet eller matteläraren inte är positiv inför en mer aktiv 

matteundervisning kan lärandet halta ur ett hälsoperspektiv. Eleverna kan få svårare att hitta 

den enligt Qunnerstedt (2007) nödvändiga förståelsen och meningen, framsteg nås enligt 

Dewey (2004) genom att man utvecklar nya attityder och intresse för sina erfarenheter och 

inte genom att ämnen avlöser varandra.  

6.3 Summerande analys 

Senare års läroplansteori har inneburit att kunskapen växt om att ett innehåll inte endast 

påverkas av en föreskrift utan också av andra faktorer (Linde 2006). Lärarna ger flera 

exempel på ramfaktorer (Dahllöf 1994) som påverkar deras sätt att planera och undervisa. 

Tomas reflekterar över hur en elevgrupps samspel påverkar planering av undervisning. 

Han menar att det är viktigt att eleverna utvecklar samspel men kan samtidigt välja bort 

aktiviteter som har i syfte att förbättra just detta, eftersom alla elevgrupper inte har de 

sociala förmågor som krävs. Tomas har intentioner utifrån Linds (2006) beskrivna 

formuleringsarena, i detta fall ge eleverna möjlighet att utveckla samarbetsförmåga och 

respekt för andra utifrån läroplanen. Tomas befinner sig själv på transformeringsarenan 

och gör ändringar i sin planering för att undervisningen ska fungera socialt. Detta resulterar 

i att eleverna på realiseringsarenan får större mängd individuell fysisk träning framför de 

tidigare arenornas intentioner att utveckla samarbete och respekt. Det finns flera exempel 

på där lärarnas upplevda begränsningar eller ramar förändrar lärarnas faktiska 

undervisning. Den liberala styrningsmentaliteten och de normer som Öhman (2008) 

beskriver gör sig tydliga då lärarna håller fast vid ett traditionellt innehåll och en 

traditionell undervisningsform, trots att eleverna kanske skulle vara i behov av något helt 

annat. Wiliam (2010) tydliggör den formativa processen och visar på frågor och 

undervisnings-strategier som används tillsammans med eleverna. Tre frågor som ställs är: 

Var skall jag/vad är målet? Var är jag nu? Hur skall jag komma till målet? I frågor gällande 

arbetet med eleverna saknas en kontinuerlig kommunikation, lärarna anser sig ha brist på 

tid eller att eleverna har koncentrationssvårigheter. Detta tyder på att lärarna prioriterar 

bort samtal om elevernas lärande i förmån för att eleverna ska få vara aktiva i någon form.  
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Malin gör uttryck för att vilja spränga ramar för att skapa mer tid för idrott och hälsa. Hon 

upplever dock att kollegor begränsar henne med sin passivitet eller att de har andra intressen. 

Resultatet blir att lärarna i stor utsträckning verkar på egen hand. Dahllöf (1994) menar att om 

man använder sig av ett processinriktat pedagogiskt klimat tar de personer som är involverade 

makten över tid och rum. Med andra ord bestämmer själv när de ska jobba med vad och 

anpassar sitt lärande till den verklighet som de lever i. Tid och rum blir till öppet och flexibelt 

lärande i motsats till ett ämnescentrerat mål och regelstyrt klimat där elever får verka i fasta 

mönster i fråga om tid och rum. Utifrån lärarnas resonemang kan man undra vilka av 

formuleringsarenans olika intentioner som har störst genomslagskraft bland lärarna. Många 

intentioner bryts ner för att göras om till personliga ämnesintressen lärare emellan. 

Läroplanens kursplan är en kärna i lärarnas arbete i fråga om att pricka av kunskapskrav som 

ska uppnås inom ramen för idrott och hälsa. Fokus på kunskapskraven och avsaknaden av en 

djupare läroplansdiskussion tyder på att ett gemensamt arbete med läroplanens värdegrund är 

begränsad eller obefintlig på skolorna. Detta kan i sin tur vara en del i förklaringen varför det 

inte pratas om hälsa i ett helhetsperspektiv. Qunnerstedt (2007) menar att det patogena 

perspektivet dominerar ämnet, hälsa är starkt förknippat med fysisk aktivitet där nyttan av den 

fysiska kroppen står i centrum. Med ett sådant perspektiv blir bollsporter och andra lekar som 

är fysiskt aktiverande rimliga ur ett hälsoperspektiv medan andra ”lugnare” handlingar som 

att främja positiva relationer, naturmöten eller diskussioner om hälsofrågor inte blir lika 

rimliga. De ”stjäl” tid från de hälsofrämjande fysiska aktiviteterna. Lärarnas uppfattning om 

begreppen idrott och hälsa blir intressant i förhållande till deras val av innehåll samt vad de 

anser sig ha tid för. Qunnerstedt lägger vidare stor vikt vid Antonovskys salutogena frågor 

”vad skapar hälsa? vad bidrar till hälsoutveckling? samt vad förklarar utveckling mot hälsa? 

Lärarna gör inte uttryck för att hälsa skulle vara något central del i ämnet. Hälsa för lärarna 

associeras med teori och kunskaper om kost och kropp. Linde (2006) beskriver icke 

paradigmatiska ämnen vilka ger läraren friare tolkningsutrymme, möjlighet att välja olika 

perspektiv och sätta sin egen prägel på undervisningen. Lärarna har i detta avseende visat på 

fritt tolkande gällande hälsobegreppet men inte beskrivit en intention med hälsan i sin 

undervisning. Det saknas med andra ord enligt Eriksson m.fl. (2005) fokus på vad eleverna 

förväntas lära sig. De menar att det råder ett för givet tagande i ämnet, där det saknas ett 

kritiskt förhållningssätt till det som erbjuds och där diskussioner om lärandet sällan 

förekommer.  
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7. Diskussion 

Det huvudsakliga syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur lärare i ämnet idrott och 

hälsa arbetar med att koppla sitt lektionsinnehåll till kursplanen och vad de stöter på i detta 

arbete. För att göra detta möjligt har det varit nödvändigt att ta ett grepp om mina 

frågeställningar, vilka jag har kunnat dra vissa slutsatser från.  

 

I relation till min första frågeställning hur lärarna kopplar sitt innehåll till styrdokumenten har 

jag funnit att flera lärare visar en osäkerhet inför kursplanen. Lärarna är väl medvetna om att 

eleverna ska uppnå mål men det saknas på flera håll ett professionellt förhållningssätt i att 

uttala sig om kursplanen. Denna osäkerhet gör sig gällande genom avsaknaden av en tydlighet 

i vad kursplanen egentligen gör gällande. Det är ingen som talar om läroplanen som en helhet. 

Lärarnas relation till kursplanen handlar ytterst om att pricka av kunskapsmål i sin planering, 

som sker på egen hand. Avsaknaden av ett uttalat helhetsperspektiv och ett medvetet arbete 

kring hälsa tyder på att formuleringsarenan och dess intentioner inte alltid stämmer överens 

med hur lärare väljer att transformera. Med andra ord stämmer inte alltid ett innehåll överens 

med styrdokumentens intentioner.   

 

I relation till min andra frågeställning hur delaktiga och medvetna eleverna är om syfte och 

mål har jag funnit att det inte arbetas formativt med eleverna. Relationen mellan lärare och 

elev är distanserad, lärarna ger uttryck för att ha ont om tid och elevgrupper kan sakna fokus 

för lärande samtal. Lärarna kan förmedla kursplansmål muntligt i vissa sammanhang men det 

görs inga lokala pedagogiska planeringar, målen kommuniceras inte kontinuerligt, hålls 

levande eller synliggörs under arbetets gång.  

 

I relation till min tredje frågeställning hur lärarna upplever begrepp som idrott och hälsa har 

jag funnit att det inte finns någon självklar bild om hur lärares relation till begrepp förhåller 

sig. Hälsa är för lärarna starkt förknippat med teoriundervisning i form av kostlära och 

anatomi som inte prioriteras. Det ges ingen bild av att det arbetas med fokus på den sociala 

och psykiska hälsan, det kan vara något som ingår och får vara en del av den fysiska 

aktiviteten.  
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I relation till min fjärde frågeställning hur de inre och yttre ramarna ser ut på skolan har jag 

funnit att lärarna känner sig begränsade av ramar och gör uttryck för att vara relativt uppgivna 

gällande exempelvis ekonomi, resurser och kollegors inställningar. Lärarna talar samtidigt 

inte om några egna initiativ för att förändra och utveckla, ingen arbetar exempelvis aktivt för 

att ämnesintegrera eller arbeta hälsorelaterat på bredare front.  

 

I arbetet med att förtydliga syfte och mål för eleverna är det viktigt att lärarna har en nära 

relation till styrdokumenten och en klar uppfattning gällande begrepp. I sammanhanget kan 

det tyckas vara ett problem att lärarnas relation till läroplan och begrepp kan se olika ut. 

Lärarna är inte överens om huruvida Lgr11 blivit tydligare än Lpo94 trots att skolverkets 

avsikt har varit sådan. Begreppet hälsa har olika innebörd och får olika uttryck i 

undervisningen.  

 

Jag ser ett problem i att det inte i större utsträckning arbetas formativt i en skola som har i 

avsikt att vara målstyrd. Lärarna ger en bild av undervisningen som ett gemensamt görande 

som är tänkt att passa alla, vilket i min mening kolliderar med individuella förutsättningar och 

mål. Det är exempelvis ingen av lärarna som ger uttryck av att arbeta individanpassat i den 

bemärkelsen att eleverna ges möjlighet att verka på olika platser med olika innehåll. Lärarna 

arbetar med en samlad överblick med möjlighet att se alla elever samtidigt. Lärarna hänvisar 

till att undervisningen ska vara säker och att man ska kunna följa elevernas 

kunskapsutveckling på bästa sätt. Jag ställer mig frågandes till vilka intressen som egentligen 

är i fokus när skolor och lärare i idrott och hälsa begränsar elevernas tid och plats för lärande. 

För att eleverna ska känna mening måste eleverna i min mening ges möjlighet att praktisera 

och dra erfarenheter genom hela skoldagen. Kunskaper komna ur ett helhetsperspektiv på 

hälsa är min vision av realiseringsarenan. Jag menar att elevernas möjlighet att göra uttryck 

för sina kunskaper måste ges på olika tider, på olika platser, praktiskt och teoretiskt. Det är 

alla lärares uppdrag att se och samverka kring eleverna, vilket kräver väldigt mycket av ett 

arbetslag. En fördel i detta arbete kan vara att samtliga lärare finner gemensamma 

ämnesnormer gentemot eleverna. Att som elev försöka orientera sig bland olika normer för att 

hitta ett fungerande jag kan inte vara lätt. Lärarna ger en bild av att de står ganska ensamma 

om sitt ämne och att det saknas engagemang för idrott och hälsa bland andra ämneslärare. En 

gemensam norm kring hälsa bland skolor känns i dagsläget avlägsen då den också skiljer sig 

mellan lärare i idrott och hälsa. Med ovanstående i beaktning kan de nämnda ämnesnormerna 

tänkas krocka rejält med elevers intresse, egenansvar och inflytande i en skola som har i syfte 
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att vara hälsofrämjande och målstyrd. Överlag tenderar det saknas en vision hos lärarna hur 

man önskar arbeta och vilken roll ämnet idrott och hälsa ska spela. Det tycks saknas ett 

utvecklande driv och en ork hos lärarna att bära fram ämnet. Det kanske i vissa situationer 

skulle vara nödvändigt att sätta ner en fot i avsikt att få kollegor och ledning att få upp ögonen 

för ämnet och dess innehåll. En avsaknad av ovanstående kan försvåra arbetet med att stärka 

ämnets legitimitet. Lärarnas relation till ledningen får delvis ses som en motgång, då de inte 

anses göra sitt för ämnets eller för lärarnas legitimitet. Jag ser ett problem i att inte skolornas 

rektorer, oavsett budget, ser till att lärare i idrott och hälsa ges förutsättningar att bedriva en 

likvärdig undervisning. Samtidigt måste läraren ta sitt ansvar för att inte tumma på 

undervisningens kvalité. Lärarna tycks ha accepterat de begränsande inre och yttre ramar som 

finns gällande t.ex. pengar, miljö, tid och engagemang och förändrar sina egentliga intentioner 

med undervisningen. Jag finner en utmaning i att som lärare och rektor finna tid för 

kommunikation och samtal som kan utveckla personal och verksamhet. En utmaning som 

rektorer står inför med tanke på lärarnas ytliga resonemang om läroplanen, ligger i att avsätta 

tid för att på ett tillfredställande sätt implementera läroplanen (Lgr11) så att den kan bli en 

naturlig del i lärarnas/elevernas arbete i skolan.  

 

Det hade varit intressant att forska vidare om hur eleverna upplever sin roll i läroprocessen, 

hur delaktiga och medvetna är eleverna? Det hade varit intressant att i efterhand observera 

lärarna i syfte att undersöka om de tidigare uppfattningarna stämmer överens med den 

praktiska verkligheten. Jag tycker också det skulle vara intressant att titta närmare på 

begreppet motion i relation till hälsa och dennes relation till en tilltänkt individanpassad och 

målstyrd undervisning i skolan? Vem ska i framtiden sätta normen för vad som är var och ens 

bästa ur ett hälsoperspektiv? 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjumall 

Hur ser förutsättningarna ut för dig? 

- Hur mycket planeringstid har du förlagd till ämnet? Är du ensam i det arbetet? 

- Hur många idrottstimmar har eleverna? Sker det någon form av medveten integrering av 

idrott och hälsa i andra ämnen/sammanhang på ditt eller andras initiativ? Hur ser samarbetet 

ut med dina kollegor, teman etc.?  

 

Vilka mål har du med din undervisning i idrott och hälsa? 

- Hur kommer dessa mål till uttryck i vardagen? 

- Vilket innehåll används av dig/er i ämnet idrott och hälsa? 

- Varför väljer du/ni just det innehållet?  

- Hur ser upplägget av själva innehållet ut? Progression? Praktik - Teori?  

- Vilka svårigheter eller begränsningar stöter du/ni på? Inre/yttre faktorer.  

- Involveras eleverna i planeringen? I vilken utsträckning, på vilket sätt? 

 

Hur ser du på ditt/ert innehåll relaterat till styrdokumenten? 

- På vilket sätt arbetar du/ni med styrdokumenten?  

- Arbetar du/ni med lokala pedagogiska planeringar? Om eller om inte, hur synliggör eller hur 

gör ni eleverna medvetna om syfte och mål med undervisningen? 

- Formativ bedömning. Om det är något du/ni jobbar med, hur ter sig detta i praktiken? Hur 

följs elevernas lärande upp? Hur bedöms och dokumenteras lärandet? Vad får detta för 

konsekvenser för innehållet?  

 

Hur arbetar du med hälsoaspekten inom ämnet idrott och hälsa? 

- På vilka sätt får detta uttryck i vardagen?   

- Vilken roll har hälsan på er skola? Har ni någon form av ”hälsogrupp” bland kollegiet eller tid 

för att arbeta med just hälsa?  

- Vad betyder hälsa för dig? Har ni en gemensam syn på hälsa på skolan? 

- Vilka svårigheter ser du med hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa?  

- Om du fick möjlighet att förändra något inom hälsoundervisningen vad skulle det då vara?  
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Hur har ämnet förändrats under din tid som lärare?  

- Har du med tiden ändrat din syn på ämnet eller gjort större förändringar i din arbetsprocess? 

- Vilka delar skulle du vilja ha tid att arbeta mer eller djupare med? 

 

Hur ser du på ämnets status idag och din egen roll som lärare i idrott och hälsa?  

- Hur ser du på kollegors syn och förståelse av ämnet? Vad ser du att dina kollegor gör för 

ämnet? Vilken roll har du?   

- Vad kan man göra för att professionalisera läraryrket och stärka ämnets legitimitet? 

- Känner du att ämnet har status och att du med hjälp av din kunskap i ämnet kan stå på dig 

jämte andra människors (kollegor, föräldrar, elever) föreställningar och normer kring ämnet 

och dess innehåll? 

 

 


