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Sammanfattning  
 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur arbetssituationen för äldre 

idrottslärare ser ut inom skolan. Studien kommer att undersöka idrottslärarnas arbetsmiljö, hur 

de bedriver sin idrottsundervisning idag jämfört med tidigare samt hur undervisningen har 

förändrats i samband med införandet av nya läroplaner. Studien avslutas med att idrottslärarna 

reflekterar kring sin egen och yrkets framtid. Syftet har lett fram till följande frågeställningar: 

1. Hur påverkas äldre idrottslärare av arbetsmiljön där idrottsundervisningen bedrivs?   

2. Hur bedriver äldre idrottslärare sin idrottsundervisning i skolan idag jämfört med 

tidigare?   

3. Hur har äldre idrottslärares undervisningsmetoder förändrats i samband med 

införandet av nya läroplaner?  

4. Hur ser framtiden ut för de äldre idrottslärarna och idrottsläraryrket?  

Metod  
Forskningsstudien består av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Vi tillämpade 

resenärsmetoden utifrån studiens explorativa syfte. Det riktade urvalet bestod av fem 

verksamma idrottslärare i grundskolan inom ålderskategorin 50–67 år. Efter transkriberingen 

av intervjuerna analyserades den insamlade informationen med analysmetoden grundad teori.  

Resultat  
Samtliga idrottslärare i vår forskningsstudie trivs med sin arbetssituation och sin arbetsmiljö. 

Samarbetet med skolledningen och övrig personal på skolan fungerar bra. I takt med 

införandet av nya läroplaner har idrottslärarnas undervisningsmetoder förändrats avseende 

såväl tid till förfogande för undervisning som undervisningsmetoder. Idrottslärarna berättar 

vidare att administrativa uppgifter tillkommit på senare år, vilket resulterat i en ökad 

arbetsbörda. Majoriteten av idrottslärarna i vår studie menar att variation i arbetsuppgifterna 

är bra för att avlasta den fysiska belastningen på kroppens rörelseapparat.  

Slutsats  
Vi har kommit fram till att idrottslärarnas arbetsuppgifter ökat samt skiftat i omfattning över 

tid. Pappersarbete har blivit ett allt vanligare inslag i deras arbetsuppgifter. Även 

idrottslärarnas förmedlingsrepertoar har förändrats, vilket innebär att deras 

undervisningsmetoder ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare.   
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1 Inledning  
I takt med en stigande medellivslängd blir Sveriges befolkning succesivt allt äldre. Statistik 

från Statistiska Centralbyrån visar på en ökning av antalet människor som är 50 år eller äldre 

inom arbetskraften samt en ökning av antalet sysselsatta inom samma åldersgrupp (Statistiska 

Centralbyrån 2017-02-23). Forskningen om äldre människors fysiska och mentala 

förändringar samt hur dessa förändringar påverkar den kollektiva och individuella 

prestationen på arbetsplatsen, har presenterat en rad intressanta resultat. Resultaten bygger på 

förändringar av människors kognitiva förmågor. Inlärningen, arbetsminnet, informellt lärande, 

förmågan att lösa oförutsägbara problem och reaktionstiden är några av de kognitiva 

förmågorna som antingen förbättras eller försämras med stigande ålder (Hallsten 1996, s. 136 

f.).   

  

Ämnet idrott och hälsa var det roligaste ämnet under vår skoltid och som framtida 

idrottslärare vill vi förmedla en liknande känsla hos våra elever. En solid idrottsundervisning 

ställer höga krav på kvalité och konsistens, krav som en idrottslärare behöver vara 

uppmärksam på samt rätta sig efter under hela den verksamma yrkesperioden. Yrket som 

idrottslärare är stundtals krävande och innebär ett stort ansvarstagande från yrkesutövarens 

sida. Skolan har ett ansvar att tillmötesgå idrottslärarnas krav på arbetsmiljö och 

förutsättningar för att dessa ska kunna utföra ett gediget arbete. Svenska 

idrottslärarföreningen är tydliga med att särskilt hänsyn behöver visas mot de äldre 

idrottslärarna. Försämrad hörsel, nedsatt motorisk och kognitiv förmåga är bara några 

kroppsliga förändringar som äldre idrottslärare drabbas av (Svenska idrottslärarföreningen  

2010, s. 23 ff.). Vi vill undersöka hur idrottslärarna planerar och verkställer sin 

idrottsundervisning när de kommer högre upp i åldern och om skolan bidrar med de 

nödvändiga resurserna för att idrottslärarna ska kunna säkerställa att kvalitén på 

undervisningen är i nivå med det styrdokumenten anger. Vi vill även undersöka hur 

idrottslärarnas undervisningsmetoder förändrats från året då de var nyexaminerade fram till 

idag samt se hur dessa förändringar relateras till införandet av nya läroplaner i skolan. 

Slutligen vill vi ta reda på hur idrottslärarna ser på sin egen och idrottsläraryrkets framtid.  
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2 Bakgrund   

  
2.1 Skolbyggnaden och idrottshallen   
I jämförelse med andra verksamma ämneslärare inom skolverksamheten uppvisar 

schemaläggningen för idrottslärarna ett annorlunda upplägg. Då idrottslokalen ibland inte 

ligger i anslutning till den resterande delen av skolan behöver idrottslärarna springa från den 

ena bygganden till den andra för att hinna med möten och skolkonferenser, eller bara för att 

agera rastvakter under rasterna när eleverna inte har schemalagd undervisning. Arbete i 

ensamhet är därför vanligt förekommande inom yrket. (Ibid, s. 5)   

2.2 Arbetsmiljön  
  

2.2.1 Ergonomi  
Enligt arbetsmiljöverkets kapitel 2, paragraf 2 (SFS 2016:961) står det klart och tydligt att:  

”Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö.” 

Dessvärre känner idrottslärarna på många skolor en oro över att de själva ska skada sig på 

arbetsplatsen, alternativt att eleverna råkar ut för olyckor under idrottslektionerna.  

Idrottslärarnas arbetsmiljö har många inslag av fysiska arbetsuppgifter. Att idrottslärarna efter 

många år i yrket får besvär med rörelseapparaten är därför inte förvånande. Arbetsåtgärder i 

förebyggande syfte behöver sättas in för att inte idrottslärarna ska få besvär för livet. Med 

stöd från universitetens studentkårer har den svenska idrottslärarföreningen föreslagit att 

förändra arbetsuppgifternas inslag. Tyngdpunkten i idrottslärarnas undervisning ska vara att 

teoretiskt instruera för eleverna de praktiska övningarna som eleverna sedan själva ska kunna 

genomföra (Svenska idrottslärarföreningen 2010, s. 15 f.).  

2.2.2 Hälsa  
Hygienen i idrottshallarna, omklädningsrummen samt den bristfälliga redskaps- och 

materiella utrustningen som finns till idrottslärarnas förfogande, får tummen ner av den 

drabbade yrkesgruppen (Ibid, s. 6). Arbetsmiljöverkets kapitel 2, paragraf 1 (SFS 2016:961) 

slår fast att: ”Arbetsförhållandena skall anpassas till människornas olika förutsättningar i 

fysiskt och psykiskt avseende.” Rekommendationen från svenska idrottslärarföreningen är att 

idrottshallarnas och omklädningsrummens golvyta inte ska understiga 18x24 meter respektive  

4x15 meter. Lokalerna bör hålla höga hygieniska standardvärden (Svenska 

idrottslärarföreningen 2010, s. 19 ff.). Problem med ventilationssystemet är vanligt i dagens 

skolor. Idrottslärarna klagar även på dålig städning. Damm på golvet försämrar luftkvalitén 
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samt ökar skaderisken på grund av halka. Idrottslärarna får svårt att bedriva en kvalitativ 

idrottsundervisning om de samtidigt behöver tänka på att hålla idrottshallarna rena (Ibid, s.  

30).  

2.2.3 Ljud  
Arbetsmiljöverkets kapitel 2, paragraf 4 (SFS 2016:961) säger att: ”De arbetshygieniska 

förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara 

tillfredsställande.” Människorna påverkas av buller i alla möjliga sammanhang, både fysiskt, 

psykiskt och socialt. Vid en längre tids exponering av buller över normalvärdena riskerar 

hörseln att ta skada. Hörselskador av sådan karaktär permanenteras och går sedan inte att 

bota. Idrottslärarna är särskilt utsatta för konstant höga bullernivåer. Många av idrottslärarna 

får hörselskador i form av tinnitus när de blir äldre, vilket resulterar i svårigheter med att 

bedriva yrket (Svenska idrottslärarföreningen 2010, s. 23 ff.).   

2.3 Stress  
Vetenskapliga studier visar att stress upp till en viss nivå förbättrar den fysiska och den 

psykiska prestationen. Men när den normala stressnivån överskrids börjar istället 

prestationsförmågan att försämras. Beroende på vilka typer av arbetsuppgifter som ska utföras 

(fysiska/psykiska eller enkla/komplicerade) kan gränsen på stressnivån skilja sig nämnvärt 

från individ till individ (Håkansson 2005, s. 143 f.). Ett sätt att undvika stress är att se till att 

samtliga arbetsuppgifter ryms inom arbetstiden. Arbetsbördan för idrottslärarna har de senaste 

åren ökat markant. Utöver idrottsundervisningen har många idrottslärare även ett 

övergripande ansvar för en eller flera av skolans verksamheter. Till följd av de arbetsuppgifter 

som idrottslärarna ombeds att genomföra blir funderingen ofta om de verkligen orkar att 

arbeta tillräckligt länge för att ta ut en tjänstepension (Svenska idrottslärarföreningen 2010, s. 

6 f.).    

2.4 Idrottslärarna och idrottsundervisningen  
”För en framgångsrik undervisning i gymnastik måste vi uppställa följande grundförutsättningar: 

Läraren bör framhålla att havfa målet, d.v.s hvad man kan och bör vinna med en god gymnastik, 

klart för sig. Och därjämte bör han förstå att välja lämpliga öfningar, att ordna dem rätt samt att 

leda deras utförande så, att hvarje lektion ger eleverna det bästa möjliga utbyte i fysiskt och 

psykiskt hänseende”. (Annerstedt 2007, s. 60)   

Citatet ovan är hämtad från den finske gymnastikpedagogen Viktor Heikel, som i början av 

1900-talet beskrev vad som är relevant för idrottslärarna att ha med i undervisningen inom 

ämnet gymnastik.  Kraven på idrottslärarna har genom åren kommit att öka, både i antal och i 

svårighetsgrad. Tidigare räckte det med att idrottslärarna fysiskt sätt var tillräckligt tränade 



4 

 

samt uppvisade färdigheter i många sporter. Idag ställs det krav på fysiska, teoretiska och 

pedagogiska färdigheter. Professionen för idrottslärarna innebär att de är välutbildade samt 

förfogar över kompetens som är relevant för idrottsämnet. Kompetensen består företrädesvis 

av att ha god ledarskapsförmåga, av att skapa en trivsam miljö där förutsättningar för lärande 

finns samt förmågan att lära ut det väsentliga ur ett kunskapsinnehåll (Ibid, s. 60 f.). Intuition, 

flexibilitet, kreativitet, entusiasm, organisationsförmåga och fantasi är didaktiska begrepp 

som associeras med kompententa lärare i allmänhet och med idrottslärare i synnerhet. Man 

bör även ha ett gediget intresse för idrottsämnet samt tycka om att leda barn och ungdomar 

(Ibid, s. 66 ff.). Slutligen förväntas idrottslärarna vara självkritiska. Det finns ett önskemål om 

att framtidens idrottslärare ska ses som reflekterande och kompetenta pedagoger, som ser till 

eleverna bästa, upprätthåller en idrottsundervisning av hög kvalitet, resonerar på ett 

sakkunnigt sätt om idrottens betydelse för samhället samt betonar behovet av fysisk aktivitet.  

Att ha insikt om sin idrottsundervisning vinner man mycket på i längden (Ibid, s. 68).  

Det vanligaste för en idrottslärare är att undervisa i enbart ämnet idrott och hälsa, vilket 

innebär mindre undervisningstid med fler elever. För att idrottsläraren ska kunna få ihop 

tillräckligt många undervisningstimmar så att tjänsten ska motsvara en heltidsanställning 

krävs ofta det att denne arbetar inom flera av skolans arbetslag. Idrottsläraren förväntas ändå 

tillhöra ett arbetslag för att kunna känna glädje, gemenskap och delaktighet i skolans arbete. 

(Svenska idrottslärarföreningen 2010, s. 5)  

I likhet med majoriteten av skolans teoretiska och estetiskt/praktiska ämnen, är idrott och 

hälsa ett ämne som ständigt förändras. Idrottslärarna har inget annat val än att hänga med i 

den utvecklingen. Fortbildning kring frågor om idrott, hälsa, pedagogisk planering samt 

ledarskap är därför nödvändig. Idrottslärare i skolor med elever i behov av särskilt stöd kan 

vara i behov av spetskompetens. Idrottslärarna bör även uppdatera sig om den senaste 

forskningen inom ännet, konstaterar svenska idrottslärarföreningen i sin rapport. (Ibid, s. 8)   

2.5 Läroplaner för ämnet ”Idrott och hälsa”   
Idrott och hälsa karakteriserades tidigare som ett övningsämne där praktiska rörelser präglade 

undervisningen. För att bedöma kunskapen i en rörelse tillämpas uttrycket färdighet. I ett 

estetiskt/praktiskt ämne som idrott och hälsa kommuniceras färdigheter och kunskaper i 

termerna ”rätt” eller ”fel”. Idrottslärare som bedömde eleverna utifrån Lgr 80 poängterade 

vikten av prestation samt hur klanderfri en rörelse var. Införandet av Lpo94 kom att förändra 

på detta synsätt då skolan kom att bli målstyrd. Numera benämns idrott och hälsa som ett 

kunskapsämne. Jämfört med tidigare läroplaner belyses en helt annan betydelse av begreppen 
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kunskap och färdighet. Den senaste läroplanen från 2011 ställer höga krav på att eleverna ska 

inhämta kunskaper och färdigheter inom ämnet idrott och hälsa genom integrering av teori 

och praktik (Larsson 2016, s. 109). Eller som det kortfattat utrycks: ”Eleverna får möjlighet 

att utforska, undersöka och skapa kunskaper kring rörelse och hälsa”. För att kunna omvandla 

innehållet i den citerade meningen ovan till praktiskt genomförande krävs det att 

idrottslärarna först bildar sig en uppfattning om vad meningen egentligen innebär i praktiken 

(Ibid, s. 109 f.).  

2.5.1 Lgr 80  
I jämförelse med Lgr 69 kan det konstateras att Lgr 80 lägger större fokus på att främja 

elevernas, fysiska, psykiska och sociala förmågor. Även om detaljstyrning fortfarande är 

normen för skolundervisningen i allmänhet och för idrottsundervisningen i synnerhet, ges 

idrottslärarna ändå en större frihet att själva planera och genomföra sin undervisning. 

Samundervisning införs (tidigare undervisades flickor och pojkar enskilt) för att främja 

jämställdhet mellan könen och ämnet byter namn från gymnastik till idrott (Annerstedt 2001, 

s. 89). Eleverna ska få kunskaper om grundformer för rörelser och dans, skötselråd kring sin 

egen hälsa men även kunskaper om vistelse och överlevnad i naturen. Kunskaperna ovan 

inhämtas genom aktivt deltagande i olika idrotter. Ämnesinnehållet består av tio 

huvudmoment med en egen rubrik för var och en av dessa. Rubrikerna för momenten är 

följande: 1) Gymnastik. 2) Hälsa, hygien och ergonomi. 3) Bollspel och lekar. 4) Dans. 5) 

Friidrott. 6) Orientering och friluftsliv. 7) Lek. 8) Simning och livräddning. 9) Skidåkning. 10) 

Skridskoåkning, iskunskap och livräddning (Skolöverstyrelsen 1980 – 1986, s. 90). 

Orientering och friluftsliv har inte funnits med i någon tidigare läroplan utan gör sin entré i 

samband med presentationen av Lgr 80. En framåtskridande process för respektive stadium i 

grundskolan anges i varje huvudmoment (Annerstedt 2001, s. 90).  

2.5.2 Lpo 94  
Införandet av den nya läroplanen innebär att ämnet återigen byter namn, denna gång till idrott 

och hälsa. Anledningen till namnbytet är för att belysa skillnaderna mellan föreningsidrotten 

och skolidrotten, vilket innebär minskade krav på prestation och ökade krav på förståelse för 

hur idrottandet påverkar den egna livsstilen. Ämnet ska fortfarande syfta till att främja 

elevernas fysiska, psykiska och sociala förmågor fast med en djupare betoning på begreppet 

hälsa. Huvudansvaret för skolan tillfaller kommunen och organiseras utifrån lokala beslut. 

Detaljstyrning slopas till förmån för målstyrning. Läroplanen anger mål som eleverna ska 

sträva efter att uppfylla i slutet av varje årskurs och idrottslärarna väljer fritt att planera och 
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genomföra idrottsundervisningen utifrån dessa mål (Ibid). Eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla sina allsidiga rörelseförmågor samt kritiskt diskutera hur livsstil, livsmiljö och hälsa 

kan anpassas för att bättre kunna interagera med den enskilda individen (Skolverket 2000, s. 

22 f.).    

2.5.3 Lgr 11  
I likhet med Lpo 94 är målstyrning fortfarande normen för undervisningen. Läroplanen anger 

de mål som ska ligga till grund för elevernas kunskapsutveckling och idrottslärarna får fritt 

avgöra vad som är relevant att ha med i idrottsundervisningen. Dagens skolundervisning i 

ämnet idrott och hälsa representerar en helhetssyn på människan, vilket innebär att kroppens 

fysiska och kognitiva förmågor är ständigt i samspel med varandra. Begreppet hälsa och att 

eleverna ska planera och leda idrottsundervisning får en större betydelse än vid tidigare 

läroplaner. I kursplanen framgår att en större del av den totala idrottsundervisningen ska 

förläggas utomhus under olika årstider. Utöver det ordinarie införskaffandet av kunskapsstoff 

i idrottshallen förväntas eleverna hämta kunskaper inom moment som inte förekommer i 

särskild stor utsträckning i idrottsundervisningen samt förstå värdet av att vistas i utemiljöer. 

(Skolverket 2016, s. 50)  

2.6 Tidigare forskning  
I en intervjustudie i Göteborg undersöks hur äldre idrottslärares arbetssituation ser ut. De 

intervjuande idrottslärarna ger en kort bakgrundsbeskrivning av deras tidigare arbete inom 

yrket för att sedan berätta om hinder som har uppstått med stigande ålder. Gemensamt för 

samtliga idrottslärare är att kroppen har dragit på sig förslitningsskador, mestadels i leder och 

muskler. Besvär med hörseln är också ett återkommande problem. Eftersom de inte klarar av 

att undervisa på samma sätt som de gjort tidigare berättar idrottslärarna att de har anpassat 

undervisningen utifrån vad kroppen klarar av i nuläget. Sjukskrivning är inte ovanligt bland 

dessa idrottslärare. De flesta av de intervjuade idrottslärarna pratar om att reducera antalet 

undervisningstimmar inom ämnet idrott och hälsa i sin tjänst för att istället bedriva 

undervisning i ett annat teoretiskt ämne, alternativt bedriva en mer teoriinriktad 

idrottsundervisning med bibehållna undervisningstimmar inom ämnet. (Jonson 2006, s. 9 ff.)  

Skolledningen är viktig för idrottslärarna, då de känner att skolledarna kan ge det stöd de 

behöver i sin undervisning. Kontakten, relationerna och samarbetet med övrig skolpersonal är 

av essentiell betydelse men eftersom idrottslärarna ofta arbetar på en del av skolan som inte är 

ansluten till den övriga skolbyggnaden är ensamarbete ett vanligt inslag i deras vardag. Som 

ett resultat av kommunens kostnadsbesparingar beskriver vissa av idrottslärarna hur hygienen 
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i idrottslokalerna kraftigt försämrats på grund av otillräcklig städning. Idrottslärare och elever 

drabbade av allergi är särskilt utsatta. (Ibid)  

En liknande forskningsstudie i Frankrike visar på en annorlunda bild av idrottslärarnas 

arbetssituation. Studien består av en enkätundersökning där 218 idrottslärare valde att delta. 

Resultaten av enkätundersökningarna kompletterades med intervjustudier. Majoriteten av 

idrottslärarna upplever att stressnivåer över det normala är ett vanligt förekommande problem 

under arbetet. Däremot är de inte särskilt kritiska till arbetsmiljöförhållandena. I jämförelse 

med svenska idrottslärare uppger fler franska idrottslärare att de i generella termer upplever 

arbetet som tillfredställande och lagom tufft. (Coutarel & Fiard 2012, s. 5228)  

Hörselskadades Riksförbund har i samarbete med opinionsmätningsinstitutet Novus 

genomfört en studie om hörselnivån på 557 medlemmar i Lärarnas Riksförbund och 

Lärarförbundet. 67 procent av lärarna/förskollärarna anser att ljudnivån är ett vardagligt 

förekommande problem i skolan. 44 procent av lärarna/förskollärarna upplever svårigheter 

med att samtala med kollegorna på jobbet. Värre är situationen i klassrummen där 57 procent 

av lärarna/förskollärarna ibland har svårt att höra vad eleverna säger (Hörselskadades 

riksförbund 2010, s. 60 f.). För att en röst ska kunna höras behöver den vara 10–15 decibel 

högre än bakgrundrösten. Om ett barns röstnivå i en idrottshall uppnår 65 decibel behöver 

idrottslärarens röstnivå närma sig 75–80 decibel för att kunna höras. Nivåer över 75 decibel 

innebär att individen skriker för att göra sin röst hörd. Det är inte ovanligt att idrottshallarna 

och gymnastiksalarna präglas av så höga ljudnivåer. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är detta 

oacceptabelt. Arbetsgivarna i utsatta skolor måste erbjuda lösningar i form av 

akustiksaneringar, bullerdämpande utrustning (hörselkåpor är ett alternativ), lokalombyte, 

lokalrenovering, m.m. (Ibid, s. 63 ff.).  

I en annan forskningsstudie granskas idrottslärarnas syn på mål- och innehållsfrågor, 

elevernas lärande samt hur idrottslärarna motiverar idrottsämnet för eleverna. 75 idrottslärare 

besvarade en enkät och 16 idrottslärare intervjuades. Den första delen av intervjun belyser 

idrottslärarnas uppfattning om idrottsämnets förändring genom historien. Deltagarna i studien 

svarade att ämnet har förändrats i samband med införandet av Lpo 94. Ämnet har gått ifrån ett 

strikt och styrt idrottsämne till ett mer friare idrottsämne där innehållet förmedlas till eleverna 

i relation till de uppsatta kunskapsmålen. Höga krav på elevernas fysiska färdigheter har 

hamnat i skymundan. Fokus ligger istället på ett allsidigt rörelsebehov. Idrottsundervisningen 

har fått fler inslag av lek och rekreation. Även begreppet hälsa tar en allt större plats 
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(Meckbach 2004, s. 85 f.). Vid frågan om vad idrottslärarna vill åstadkomma med ämnet 

idrott och hälsa svarade majoriteten följande: att få eleverna att röra på sig, känna 

rörelseglädje samt öka deras intresse för fysisk aktivitet. Några få idrottslärare betonar istället 

att idrottsundervisningen ska ge kunskaper om kropp och hälsa (Ibid, s. 87). Idrottslärarna 

fick även frågan om hur man motiverar idrottsämnet i skolan. Flertalet idrottslärare svarade 

att fysisk aktivitet är betydelsefull för samtliga elever men särskilt betydelsefull för elever 

som inte är fysiskt aktiva utanför skoltid. De menar att skolidrotten kan motivera de inaktiva 

eleverna till att ägna en större del av sin fritid åt fysisk aktivitet (Ibid, s. 90).   

I en liknade intervjustudie tar man reda på vad idrottslärarna vill åstadkomma med 

idrottsundervisningen, vilka kunskapsmål och innehåll de har men även hur begreppet hälsa 

gestaltas i undervisningen. 10 undervisade idrottslärare valde att delta i studien. Enligt 

idrottslärarna är målet med idrottsundervisningen att eleverna ska tycka att det är kul (Thedin 

Jakobsson 2004, s. 106). En del av idrottslärarna uttrycker sig om ämnets förändring efter 

införandet av Lpo94. Kraven på att utföra övningarna korrekt samt träning på specifika 

färdigheter för att uppnå kunskapsmålen har försvunnit. Idrottslärarna menar istället att 

allsidig rörlighetsträning blivit ”normen” för idrottsundervisningen. Valet av innehåll är dock 

inget medvetet val från idrottslärarnas sida. Läroplanen ger övergripande riktlinjer men ställer 

inga krav på att utföra specifika övningar. I oro för att synliggöra elevernas bristande 

färdigheter i komplexa rörelsemoment inom exempelvis gymnastik och dans väljer 

idrottslärarna att genomföra undervisning inom moment som eleverna känner till och är 

duktiga i (Ibid, s. 114 f.).  

Huddinge kommun valde att genomföra en kvantitativ studie för att undersöka hur 

arbetsmiljön för idrottslärarna ser ut i kommunen samt belastningen som detta yrke medför på 

idrottslärarnas kroppsliga rörelseapparat. I studien fick idrottslärarna berätta om de besvär 

som deras rörelseapparat hade drabbats av de senaste tolv månaderna samt hur dessa 

månatliga besvär förändrat sig under en sjudagarsperiod. Under den längre perioden om tolv 

månader klagade de manliga idrottslärarna på besvär främst i ländryggen medan de kvinnliga 

idrottslärarna utryckte besvär med knäna. Under den kortare sjudagarsperioden hade de 

manliga idrottslärarna bekymmer med skuldror och knän medan de kvinnliga idrottslärarna 

uppvisade problem i knän och nacke. Ett fåtal idrottslärare i studien var inte drabbade av 

besvär i rörelseapparaten (Olsson 1989, s. 16 ff.). Idrottslärarna utrycker även missnöje mot 

externa faktorer som bidrar till att öka arbetsbördan inom yrket samt försämrar kvalitén på 

idrottsundervisningen. Oduglig hygien i omklädningsrum och duschar, bristfällig städning och 
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höga bullernivåer i idrottshallarna är några exempel på sådana faktorer. För en bättre och mer 

hållbar arbetsplats önskar idrottslärarna se förbättringar inom de nämnda externa faktorerna. 

Utökad kollegialt samarbete med andra lärarkollegor, skolsköterskan, skolläkare, eventuellt 

utomstående sjukgymnaster samt ett mer omfattande stöd från skolledningen står också högt 

upp på önskelistan (Ibid, s. 28).  

I en liknande studie diskuterar man bland annat vilka besvär och förslitningsskador som 

idrottslärarna drabbas av efter många år i yrket. Idrottslärarna som deltog i studien hade en 

lärarexamen från Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm, GIH (tidigare GCI). 

Examensbevisen för dessa idrottslärare utfärdades 1949, 1950, 1955 och 1962. Gemensamt 

för samtliga idrottslärare är ett lektionsupplägg som domineras av praktisk instruerande 

övningar. Besvär och förslitningsskador i armar, rygg, ben, axlar och höfter är därför vanligt 

förekommande. Faktum är att många av idrottslärarna är drabbade av en eller flera 

förslitningsskador i rörelseapparaten. Besvären ovan är inte direkt bundna till 

arbetsplatsolyckor utan dessa har istället utvecklats med åren, s.k. överbelastningsskador.  En 

fjärdedel av idrottslärarna i studien uppger att de även har drabbats av hörselnedsättning 

(Händel & Runsiö 1985, s. 7 f.). Idrottslärarna skyller förekomsten av problemen ovan 

framförallt på nedsatt underhåll, låg takhöjd, höga bullernivåer och hård golvyta i 

idrottshallarna (Ibid, s. 22).   

2.7 Teoretiska begrepp  
  

2.7.1 Ramfaktorteorin  
Inom skolväsendet används ramfaktorteorin för att analysera och förstå hur 

klassrumsaktiviteten ser ut. Urban Dahllöf, svensk pedagog och grundare till ramfaktorteorin, 

påpekar att det existerar externa faktorer som påverkar lärarnas undervisning. Tid, 

elevgrupper, utrustning, lokaler, läroböcker, timplan och styrdokument är exempel på sådana 

faktorer (Dahllöf 1967, s. 14). I vår studie är även idrottslärarens ålder en ramfaktor. Denna 

uppdelning av de externa faktorerna förekommer under begreppet skoldifferentiering. 

Stockholmsundersökningen 1962 är en kvantitativ studie som belyser de externa 

differentieringsfaktorernas inverkan i skolundervisningen inom ämnet matematik. 

Ämneslärare för år 7–9 samt elever inom den åldersgruppen valde att delta i studien. 

Resultatet indikerar att några få differentieringsfaktorer påverkar undervisningen i en högre 

grad än andra differentieringsfaktorer. Elevantalet är en central bidragande faktor till lärarnas 

arbetsbelastning. Fler elevklasser i allmänhet och en större mängd elever per klass i synnerhet 
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medför per automatik en ökad arbetsbörda. Däremot bidrar elevantalet inte till någon större 

skillnad på klassens kunskapsnivå. Matematikböcker är en annan betydelsefull faktor. 

Täckningsgraden i samtliga årskurser motsvarar 85 procent, vilket innebär att läroböckerna 

utgör huvuddelen av undervisningsunderlaget inom ämnet (Ibid, s. 176 ff.). Studien ovan 

behöver nödvändigtvis inte överföras till nutidens idrottsundervisning i skolan. 

Läraruppsättningen och elevantalet skiljer sig inte nämnvärt mellan estetiska/praktiska 

skolämnen och teoretiska skolämnen. Skolväsendet har dessutom reformerats och förändrats i 

stor omfattning efter det att studien presenterats. De externa differentieringsfaktorer som var 

aktuella under 1960-talet behöver inte ovillkorligen vara av intresse för nuvarande lärare.  

Fortsatta forskningsstudier inom detta område får helt enkelt visa hur läget ser ut (Ibid, s.  

182).  

En annan ramfaktor är lärarens repertoarer. Dessa repertoarer är personliga och har formats 

utifrån lärarens personliga yrkeserfarenhet. Den potentiella repertoaren avgör antalet 

lektioner som en lärare kan hålla. Erfarenhet kan bidra till att läraren har lättare att hantera 

flera lektioner under en vecka. Den manifesta repertoaren är de lektioner läraren leder sin 

undervisning. Ju bredare den potentiella repertoaren är desto mer välplanerad kan den 

manifesta repertoaren bli. Stoffrepertoaren är innehållet i lärarens undervisning och 

förmedlingsrepertoaren är de metodiska val som läraren kan använda sig av i undervisningen. 

Vissa lärare är säkra i sin stoffrepertoar och kan förändra innehållet i en lektion samtidigt som 

de anpassar undervisningsmetoden efter varje elevs individuella kunskapsnivå. Andra lärare 

är däremot säkra i förmedlingsrepertoaren och bemästrar vissa stabila undervisningsmetoder. 

Grupparbeten, utdelning av textuppgifter som eleverna sedan självständigt ska redovisa samt 

övriga individuella läxuppgifter är exempel på metoder som en lärare kan tillämpa när denne 

bedriver undervisning i skolan. (Linde 2012, s. 58)  

2.7.2 Vygotskij och det sociokulturella perspektivet  
Lev Semjonovitj Vygotskij var en psykolog som hade ett brinnande intresse för människornas 

kognitiva utveckling. Inom ramen för Vygotskijs forskningsarbete har begreppet 

sociokulturellt perspektiv myntats. Individer föds in i en social omgivning och utvecklas 

genom sociala relationer med samhällets övriga individer. Tillsammans hjälps individerna åt 

att förstå hur den sociala omgivningen är uppbyggd. Individerna lär sig att uppmärksamma 

och agera på händelser som uppstår utifrån den sociala omgivningens kriterier. 

Kommunikation och språk är centrala och helt avgörande begrepp för barnens och vuxnas 

kognitiva utveckling i den sociala omgivningen. Att lära sig ett språk innebär att man får 
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kunskaper om existerande kulturella traditioner inom omgivningen (Säljö 2014, s. 66). 

Lärarledd undervisning är mycket betydelsefull för barnets kognitiva utveckling. Genom lek 

och rekreation kan barnet förstå och förklara vuxnas språkliga företeelser men även känna 

samhörighet med andra barn och vuxna i den sociala omgivningen (Bråten 1998, s. 105). För 

att främja kognitiv utveckling är därför individerna beroende av varandras kunskaper (Säljö 

2014, s. 66 f.).   

2.7.3 Sociokulturella perspektivet i skolundervisningen  
Vygotskij är starkt kritisk mot den traditionella katederundervisningen där kunskapsstoff lyfts 

ur sitt sammanhang och lärs ut enskilt. Undervisningen blir mer meningsfull om kunskaperna 

som lärs ut istället ingår som en del i ett helhetsperspektiv. Den alternativa undervisningen 

som föreslås ska sträva efter att stimulera varje enskild elev utifrån dennes individuella 

förutsättningar. En lärarledd undervisning som präglas av ett klassrumsdialogklimat mellan 

elever och lärare ses som en professionell lärarundervisning. Elevernas kunskapsnivå kan 

enbart höjas med hjälp av vägledning av erfarna och kompetenta lärare. Kunskapsstoffet som 

lärarna lär ut till eleverna ska bestå av kunskaper som kan reproduceras och samtidigt leda till 

nya kunskaper. Vygotskij påpekar dessutom att språket är det sociala verktyget som ska 

användas för att överföra och lagra både ny och äldre kunskapsstoff. (Bråten 1998, s. 108)  

3 Syfte och frågeställningar   
 

3.1 Syfte  
Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur arbetssituationen för äldre 

idrottslärare ser ut inom skolan. Studien kommer att undersöka idrottslärarnas arbetsmiljö, hur 

de bedriver sin idrottsundervisning idag jämfört med tidigare samt hur undervisningen har 

förändrats i samband med införandet av nya läroplaner. Studien avslutas med att idrottslärarna 

reflekterar kring sin egen och yrkets framtid. Syftet har lett fram till följande frågeställningar: 

3.2 Frågeställningar    
1. Hur påverkas äldre idrottslärare av arbetsmiljön där idrottsundervisningen bedrivs?   

2. Hur bedriver äldre idrottslärare sin idrottsundervisning i skolan idag jämfört med 

tidigare?   

3. Hur har äldre idrottslärares undervisningsmetoder förändrats i samband med 

införandet av nya läroplaner?  

4. Hur ser framtiden ut för de äldre idrottslärarna och idrottsläraryrket?  
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4 Metod   
  

4.1 Datainsamling   
Studien grundar sig på en kvalitativ ansats, där intervjusamtal är vägen till att besvara 

frågeställningarna samt redogöra för huruvida syftet med arbetet uppnåtts. En intervju är ett 

samtal där det sker ett utbyte av kunskaper mellan intervjuaren och intervjupersonen. 

Kunskapsinnehållet kretsar kring ett gemensamt intresse som de inblandade personerna delar 

med varandra. Intervjun har dessutom en tydlig struktur och ett syfte, vilket innebär att vi ges 

möjlighet att införskaffa oss kunskaper baserade på beprövade erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 18 f.). Vi åkte ut till skolorna för att träffa, möjligen bekanta oss med och 

för att intervjua idrottslärarna. Intervjuerna skedde på idrottslärarnas kontor och varje intervju 

varade i ungefär 60 minuter. Vår intervjuguide bestod av ett antal intervjufrågor som bland 

annat rörde idrottslärarnas arbetsmiljö, planerande och genomförande av undervisning inom 

ämnet idrott och hälsa (se bilaga 1). Intervjuerna började med frågor där idrottslärarna kort 

presenterade sig själva och avslutades med frågor kring yrkets framtida utformning. Samtliga 

idrottslärare godkände en inspelning av intervjun med mobiltelefonen som redskap.   

4.2 Databearbetning  
Intervjuerna spelades in med ljud och därefter skedde en transkribering av intervjumaterialet.  

Definitionen av begreppet transkribering innebär att man omvandlar intervjumaterialet från 

talande form till skrivande form (Hassmén & Hassmén 2008, s. 260). Vi intog rollen som 

resenärsintervjuare när vi genomförde intervjuerna. Detta innebär att man utforskar ett okänt 

område. Intervjufrågorna är halvstrukturerade och följdfrågor kan dyka upp beroende på om 

något intressant tas upp i deltagarnas svar. Denna metod lämpade sig bra då vi intervjuade i 

ett explorativt syfte för att få fram information (Kvale & Brinkmann 2014, s. 72). Efter 

transkriberingen analyserades den insamlade informationen genom tillämpandet av grundad 

teori. Grundad teori går ut på att man strukturerar och bryter ner data i mindre enheter. Denna 

process går under benämningen kodning och används för att jämföra likheter och skillnader i 

den insamlade informationen (Hassmén & Hassmén 2008, s. 327 f.). Frågeställningarna i en 

forskningsstudie hjälper forskaren att observera de händelser som ska identifieras utan att 

några antaganden om dessa sker på förhand. Eftersom den insamlade informationen för vår 

forskningsstudie till stor del bestod av kvalitativa intervjuer, lämpade sig grundad teori väl att 

använda för att få fram det väsentliga ur intervjumaterialet (Ibid, s. 326).  
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4.3 Urval  
Fem verksamma idrottslärare inom åldern 50–67 år, som bedriver lärarledd 

idrottsundervisning i Stockholm läns grundskolor, deltog i studien som intervjupersoner. Vi 

ser oss själva som framtida yrkesverksamma idrottslärare för elever i grundskolan. Av den 

anledningen valde vi att intervjua just idrottslärare. Idrottslärarna som vi har intervjuat har 

planerat och genomfört undervisning genom att utgå från både tidigare och senare läroplaner. 

Idrottslärarnas kön nämns inte eftersom vi inte har för avsikt att specifikt studera eventuell 

påverkan av kön.   

 

4.4 Tillförlitlighet  
Tillförlitlighet handlar om sanningsvärdet hos resultatet av en forskningsstudie. Resultatet 

som forskningen kommer fram till ska kunna reproduceras av andra forskare vid olika 

tillfällen. En vetenskaplig studie är en kvantitativ studie och har hög tillförlitlighet. En 

forskningsintervju är en kvalitativ studie baserad på subjektivitet. I en kvalitativ 

forskningsintervju förväntas intervjuaren inta en kreativ och improviserade roll när denne ska 

ställa frågor till intervjupersonen. Man kan inte i förväg formulera frågor och avgöra vilka de  

”riktiga” svaren på frågorna är (Patel & Davidson 2011, s. 106). Rollen som 

resenärsintervjuare innebär att man utforskar ett okänt område. Eftersom vi inte riktigt visste 

vilken typ av information som intervjupersonerna kunde förse oss med vid intervjun valde vi 

att kompromissa med tillförlitlighetskravet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 72). Att spela in 

intervjuerna var ett sätt för oss att ändå öka tillförlitligheten för informationen som 

förmedlades av idrottslärarna. Ljudinspelningen gav oss möjligheten att lyssna på 

idrottslärarnas svar flera gånger och därefter kunde vi göra säkra bedömningar om svarens 

sanningsvärde (Patel & Davidsson 2011, s. 87).  

4.5 Giltighet  
Utifrån den samhällsvetenskapliga synen på giltighet ställs frågan om studien undersöker det 

den ämnar undersöka (Kvale & Brinkmann 2014, s. 296). I vår forskningsstudie blir 

giltigheten frågorna som ställs. De ska vara bra formulerade så att de kan ge utförliga svar 

som hjälper oss besvara våra frågeställningar. Giltigheten blir högre om intervjuaren 

dessutom lyckas fånga den mest uppseendeväckande informationen i intervjun. Tolkningarna 

som intervjuaren formulerar utifrån intervjupersonens svar är av central betydelse för 

giltigheten. Bidrar tolkningarna med tidigare eller ny kunskap om det som utreds? Har 

tolkningarna ett högt sanningsvärde? Varje kvalitativ forskningsstudie är unik på sitt sätt och 
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det går därför inte att garantera en hög giltighet genom att upprätta fasta regler eller formulera 

frågor i förväg (Patel & Davidson 2011, s. 106).  

4.6 Forskningsetik  
De som bedriver forskning behöver vara mycket noggranna med hur deltagarna i studierna 

behandlas. Denna form av behandling gentemot deltagarna kallas för informerat samtycke. 

Deltagarna informeras om det allmänna syftet med studien, dess upplägg men även att 

ändamålet med forskningen är framställandet av ny forskning. Forskarna ska även ge 

deltagarna en överblick över de fördelar och risker som finns med studien. Samtliga deltagare 

ska skyddas från all form av kränkande behandling på grund av att de deltar i en 

forskningsstudie. Känner deltagarna att de inte längre vill vara med kan de när som helst 

avbryta deltagandet. Deltagarna bör även informeras om konfidentialitet, där man nämner 

vilka som har tillgång till intervjusamtalen, om forskarnas rätt att publicera studien samt om 

deltagarnas tillgång till forskningsinformationen (Vetenskapsrådet 2002, s. 7 ff.).  

Nyttjandekravet påpekar betydelsen av att skydda deltagarna från identifiering av människor 

som inte har behörighet till forskningsinformationen. Deltagarnas personliga uppgifter får inte 

användas i kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften enligt nyttjandekravet. 

Forskarna som bedriver en forskningsstudie behöver överväga riskerna med att studiens 

resultat och deltagarnas personuppgifter hamnar i felaktiga händer. Materialet får användas av 

andra forskare om de följer samma överenskommelser och regler som är bestämda med 

deltagarna (Ibid, s. 14). Vi informerade samtliga intervjuande idrottslärare om 

forskningsstudiens upplägg och syfte. Deltagandet från idrottslärarnas sida var frivilligt och 

de kunde när som helst dra sig ur. Avslutningsvis gavs information om att resultaten skulle 

behandlas konfidentiellt under hela studiens gång och även i resultatrapporteringen.   

5 Resultat  
Till att börja med nämns antalet idrottslärare som har deltagit i studien men även i vilken del 

av skolväsendet de är verksamma i. Samtliga idrottslärare är verksamma i grundskolor inom 

Stockholms län. Resultatkapitlet presenterar sedan idrottslärarnas svar på intervjufrågorna. 

Första delen beskriver hur idrottslärarna fysiskt och psykiskt påverkas av arbetsmiljön de 

befinner sig i. Därefter redogör resultatkapitlet för idrottslärarnas metoder att undervisa 

eleverna samt hur metoderna ändrats över tiden. Slutligen skildras idrottslärarna syn på 

idrottsläraryrkets samt deras egen framtid som verksamma idrottslärare.   
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5.1 Intervjupersonerna   
Till följd av konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ersätts idrottslärarnas riktiga namn 

med alias. Även skolan de är verksamma i samt den verkliga åldern hos var och en av 

idrottslärarna undanhålls men det kan konstateras att samtliga idrottslärare i studien befinner 

sig inom åldersspannet 50–67 år. Det fanns heller ingen anledning att nämna idrottslärarnas 

kön, då denna faktor inte har någon påverkan på studiens resultat. Däremot nämner vi i vilken 

del av skolväsendet idrottslärarna är verksamma i.   

Deltagande idrottslärare  

• Lärare A – Verksam i en 7–9 skola  

• Lärare B – Verksam i en 7–9 skola   

• Lärare C – Verksam i en F-9 skola   

• Lärare D – Verksam i en F-5 skola  

• Lärare E – Verksam i en 6–9 skola   

5.2 Idrottslärarnas arbetsmiljö   
Samtliga idrottslärare i studien upplever att skolan har en skolledning på plats som arbetar på 

bästa möjliga sätt för att ge idrottslärarna de resurser de behöver för att kunna bedriva en 

idrottsundervisning av hög kvalitet. Idrottslärarna upplever att de har bra kommunikation och 

samarbete med skolledningen och kan när som helst be om stöd vid behov. Det kollegiala 

samarbetet fungerar utmärkt, mycket tack vare att de inte är ensamma idrottslärare i skolan.   

Skolledningen kan vi börja med, det är en fantastik skolledning, vilket är väldigt bra. Vi har en rektor 

som är väldigt enkel, tydlig, bra att ha att göra med, leder arbetet på ett bra sätt. Som lärare känner 

man att man har uppbackning. (Lärare E)  

Fyra av fem idrottslärare tycker att underhållet i idrottslokalerna och hygienen i dessa håller 

hög standard. Lärare A, den idrottslärare som är kritisk, resonerar på följande sätt: Den här 

skolan byggdes år 1979. Jag skulle därför säga att vi har ganska slitna lokaler på så sätt. Det 

målas om och därför ser det lite fräscht ut. Lärare B menar att idrottslokalerna är bra men att 

omklädningsrummen för killarna kunde ha haft bättre hygieniska värden. Kvällsverksamheten 

som bedrivs i lärares B:s skola utanför den ordinarie undervisningstiden anges som orsak till 

detta. Lärare D är den idrottslärare som har mest positivt att säga om ovan berörd aspekt. Vi 

har en bra städning och sådär men vår sal går inte på uthyrning. Skolans idrottslokal är 

nybyggd och eftersom den inte hyrs ut till utomstående aktörer har idrottslokalens hygieniska 

värden och underhåll fortsatt varit på topp.   
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Idrottslärarna i studien påpekar tydligt att bullernivån i idrottshallen är hög. Fyra av fem 

idrottslärare störs dock inte nämnvärt av detta. Lärare E påverkas knappt. Det är bullrigt i en 

idrottshall men det är inget jag tänker på, inget jag lider av. Den idrottslärare som ser buller 

som ett återkommande problem utrycker sig på följande vis:   

Det som är problemet, arbetsmiljömässigt, det är ju buller. Vi får fler och fler klasser här och då är 

det risk att vi får sämre schema och då blir det buller, vilket blir jobbigt. Bullrigt ute är det också, 

det är ju liksom inte skönt att gå ut och göra saker, då det är svårt att göra sig hörd där ute. 

(Lärare B)   

Ingen av idrottslärarna har varit drabbade av skador som har påverkat deras förmåga att 

genomföra ett kvalificerat arbete. De har enbart fått handskas med lättare 

överbelastningsskador samt lättare led- och muskelsmärtor, antingen inom eller utanför 

arbetstiden. Vidare menar idrottslärarna att rörelseapparatens fysiska förmågor begränsas i 

takt med att människokroppen blir äldre, vilket automatiskt leder till att man som idrottslärare 

medvetet undviker att visa komplexa övningar för eleverna. Lärare C konkretisar detta på 

följande vis: Jag kan ju inte hjula liksom jag gjorde förr, jag håller mig borta från att göra 

volter på trampetter.   

Ja, dels är det ju, du får förändrad fysisk, och ökad risk för att få skador och dels för att jag... för 

några år sen när jag passade fick jag en skada i ryggen som inte är riktigt bra, och då tar man bort 

en del övningar… Det är en kombination av ökad ålder och mindre styrka och skador som gör att 

vissa saker inte går att visa helt enkelt. (Lärare B)   

Alla idrottslärare i studien har upplevt och upplever än idag att de ibland är stressade när de 

arbetar. Dessutom är idrottslärarna överens om att stressen inte uppstår på grund av 

undervisningen och elevgrupperna. Tiden är en faktor som lärare B upplever vara otillräcklig 

och stressingivande. Vi har en 60 min lektion och 40 min lektion. På en 40 min lektion, att 

byta om, att plocka fram och göra något, det är helt förkastligt. Det skapar stress för både 

lärare och elever.   

Stressigt upplever jag kanske inte det så men tidsmässigt skulle jag kunna säga… Samtalen med 30 

elever tar tid. Det blir mycket tid till sådana samtal. Det kan upplevas stressigt men å andra sidan 

har vi lärare den tiden vi har, det finns inte mycket att göra åt det faktiskt. (Lärare A)  

Arbetsuppgifter som inte är relaterade till undervisningen är ytterligare en faktor som anses ge 

upphov till stress. Exempel på sådana uppgifter har karaktären av administrativa uppgifter, 

t.ex. dokumentation av betyg och omdöme. Lärare A påpekar att: Det är mycket mer 

pappersarbete än vad det var förut, mycket mer. Försök har gjorts med att lyfta bort en del av 

den administrativa bördan från idrottslärarna till annan verksam personal i skolorna.  
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Borttagandet av vissa arbetsuppgifter har dessvärre lett till att samtliga idrottslärare fått nya 

arbetsuppgifter som tar ännu mer tid än de arbetsuppgifter som idrottslärarna hade innan.  

Det finns ett glapp, känner jag, mellan skolverket, skolinspektionen, regering och den verklighet 

som finns i skolorna. Det är lätt att sitta i regeringsställning och säga att man ska ta bort 

administrationen. Sedan tar man bort en bilaga där det står att man ska skriva in ett betyg för sina 

elever, samtidigt som man lägger på att man ska göra en pedagogisk kartläggning. En bilaga tar 

två minuter att skriva på en vecka. En pedagogisk kartläggning tar 2–3 timmar att göra på en 

vecka. Man tar bort en fluga och sätter istället dit en elefant. (Lärare E)  

5.3 Idrottsundervisningen – Förr och nu   
Undervisningstiden för ämnet idrott och hälsa är, enligt idrottslärarna, alldeles för kort. De 

hoppas att idrottsundervisningen får ett ökat antal undervisningstimmar inom en snar framtid 

där både teori och rörelse får lika mycket utrymme. Lärare A ger exempel på ett upplägg som 

skulle kunna motsvara förväntningarna. 3 gånger/vecka. Gärna utspritt bland veckodagarna. 

Antigen tre 55 minuters lektioner eller två längre lektioner och en kortare. Man kan ha en av 

lektionerna då för att enbart ha teori.   

Alltså generellt tycker jag att visst, det är jättebra att man lär sig mycket teori och förstår vad man 

håller på med, men då ska man samtidigt inte dra ner på tiderna. Förut hade man 3 stycken 40 

minuters lektioner eller ja, 120 minuter. Nu har man 60 minuter på sig, plus att ska man ha med 

mycket teori i det. Jag tycker att man ska ta tillbaka de andra 40 minuterna därför att rörelse 

behövs. (Lärare B)  

I takt med att ämnet idrott och hälsa övergått från att vara ett övningsämne till ett 

kunskapsämne upplever idrottslärarna att undervisningsmetoderna som tidigare vart aktuella 

antingen har tagits bort, förändrats eller vidareutvecklats. Enligt idrottslärarna har detta varit 

nödvändigt för att anpassa undervisningen till nuvarande kunskapskrav. Idrottslärarna lyfter 

fram nya pedagogiska hjälpmedel som kan användas i idrottsundervisningen, exempelvis 

instruktionsfilmer och att man delegerar undervisningen till eleverna. Med det sistnämnda 

menar idrottslärarna att de vill främja samarbete mellan eleverna under idrottslektionen. 

Lärare A hänvisar till förinspelade videoklipp. Idag finns det otroligt bra instruktionsfilmer 

som man kan använda och låta rulla om man nu tycker att det är viktigt. Även hos lärare D 

kan vi se en tydlig förändring i undervisningsmetoden. Den har förändrats genom åren, jag 

använder mig mer av elever idag för att visa upp övningar.   

Många gånger väljer jag medvetet ut en ”svag” elev på pappret för att lyfta eleven. Detta gäller 

alla. Jag förankrar förstås informationen med eleverna innan. Eleven får briljera och de andra 

eleverna blir glada att deras klasskamrat visar övningen för dem, samtidigt som de lär sig förstås. 

(Lärare E)  

Dock finns det meningsskiljaktigheter kring huruvida idrottsämnet verkligen har omvandlats 

från ett övningsämne till ett kunskapsämne.   
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Nej, den har inte förändrats. Kunskapen är praktisk färdighet. Man har byt ord tycker jag. De vill 

att kunskapen ska vara att förstå varför man ska lära sig. De är ju inte så i praktiken, eleverna är ju 

inte så förståndiga här i grundskolan. Kanske är de det på gymnasiet. Vad ska dem med en 

teoretisk kunskap mer än vad vi gör? (Lärare C)  

Undervisningstiden ses som den främsta anledningen till att idrottslärarna i studien har svårt 

att både hinna med teoretiska och praktiska lektioner inom den totala undervisningstiden för 

ämnet idrott och hälsa i grundskolan.   

I Finland har man idrott för sig och hälsa för sig. De har två olika ämnen. Rörelsen är viktig och 

det är inte bra om inte eleverna rör sig tillräckligt mycket. Det är bra att känna till vad som händer 

i kroppen när man tränar kondition. Varför det är bra att träna kondition däremot, alla de bitarna 

pratade man inte om förut, viket jag tycker är bra att man gör nu men det får inte ta tid av rörelsen. 

Antingen lägger man till mer undervisningstid eller delar på ämnet i två block, precis som man gör 

i Finland, för att hinna med allt. (Lärare E)  

  

Utöver de faktum att eleverna ska utveckla nya kunskaper och färdigheter tycker samtliga 

idrottslärare att idrottsundervisningen ska vara glädjefylld. Lärare A betonar att 

undervisningen inte ska vara prestigefylld. Dennes idrottsundervisning bidrar istället till 

rörelseglädje: Min undervisning bygger inte på att du ska bli en basketspelare eller 

fotbollsspelare utan eleverna ska ha kul. Det ska inte bli prestige. Lärare C nämner liknade 

resonemang men säger även att undervisningen ska syfta till att öva upp de motoriska 

grundformerna. Fokusen ligger mer på att de rör sig och gör något tillsammans, jag tycker att 

idrott är mer av ett upplevelseämne. Som sagt är de väldigt engagerade på en lägre nivå, jag 

jobbar mer med att springa, hoppa kasta, de basmotoriska momenten.  

Idrottslärarna nämner ovan att tiden inte räcker till för att undervisa både teori och rörelse i 

idrottshallens golvyta. Vid frågan om huruvida utförandet av en rörelse är viktigare än 

förståelsen för hur rörelsen ska utföras, tycker en av fem idrottslärare att den sistnämnda 

aspekten väger tyngre.   

Kopplingarna till det vi gör i salen ska man ha användning för utanför. Det står i läroplanen, att 

sammansatta grundformer ska vi jobba med.… men vadå? Springa och hoppa över någonting, när 

håller man på med det till vardags? Allting som man gör i gymnastiksalen ska jag, jag kan inte 

begära att ungarna ska klara det, men jag som lärare ska kunna säga så här, vet ni, vi gör det här 

och det här därför att, vi tränar de här och de här musklerna. (Lärare D)   

  

Övriga idrottslärare, med undantag från lärare E, motsätter sig delvis lärare D:s påstående 

ovan. Visserligen är det viktigt att eleverna uppvisar teoretiska och praktiska kunskaper men 

där upphör likheterna. Lärare B poängterar följande: När vi ska bedöma anser vi att 

rörelsedelen är större än teoridelen och därför så viktar man de olika sakerna när man ska 

bedöma. Då har rörelsedelen för oss en större betydelse.  
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Alla idrottslärare i studien ägnar tid åt att berätta för eleverna vad de är bra på inom 

idrottsämnet samt förklarar för eleverna vad som kan blir bättre. Informationen kan förmedlas 

till eleverna antingen genom muntlig eller skriftlig återkoppling. Lärare B tillämpar bägge 

metoderna när det är dags att ge feedback till sina elever. Återkopplingen kan sedan användas 

av eleverna för att de ska vara bättre förberedda när det är dags för nästa 

undervisningstillfälle. Det kan ju vara lektioner där de har fått i läxa att gå in och titta vad 

jag har skrivit i schoolsoft, komma tillbaka och träna på det jag har sagt.  

Eleverna får även möjlighet att kritisk diskutera den individuella återkopplingen. Det 

kontinuerliga samtalet, som bygger på elevernas lärande, är väldigt viktig för idrottslärarna.  

Eleverna glömmer bort vad de hade för mål inom idrotten. Vad skulle de jobba med egentligen? 

Ibland behöver man vara på de lite grann. Försöka få de att minnas. Absolut, mycket mer 

återkoppling, mycket mer dialog med eleverna. De äger sitt lärande på det sättet men det förutsätter 

att de förstår vad det innebär, att de kan påverka. (Lärare A)   

En av idrottslärarna menar att lärarpersonalen ute på skolorna alltför ofta belyser de moment i 

ett ämne som eleverna är svaga i men glömmer att lyfta fram de moment i ämnet som 

eleverna är duktiga i. ”Beröm” är ledordet en lärare ska använda sig av när denne ska ge 

återkoppling till sina elever.   

Att eleverna får känna att de är duktiga i något. Beröm, beröm, beröm. Tryck inte ner, utan beröm. 

Jag berömmer Markus, som har klarat av att göra en kullerbytta 50 gånger lika mycket som Alex, 

som idag lyckades med att göra en kullerbytta för allra första gången. Mena att du berömmer.  
"Fan, vad bra det ser ut". Berätta hur eleverna har utvecklats. Lyft eleverna. (Lärare E)  

5.4 Framtiden för idrottslärarna och idrottsläraryrket  
Samtliga idrottslärare i studien är överens om att yrket som idrottslärare är krävande. Enligt 

idrottslärarna själva är deras främsta prioritering att tillgodose eleverna med kunskaper och 

verktyg som hjälper de att möta de höga kraven från dagens komplexa samhälle. Man 

förväntas lägga ner mycket tid för att utföra ett bra arbete. Trots det tycker idrottslärarna att de 

trivs med sitt arbete. Lärare A utrycker glädjen med att arbeta med unga människor. Jag 

tycker att det är väldigt givande att vara bland ungdomar. Göra grejer, ser de röra sig, se de 

tycka att det är kul. Jag gillar att vara bland ungdomarna, det ger energi. Lärare D framhäver 

däremot betydelsen av att förse eleverna med värdefulla kunskaper. Det är när jag kan backa 

och sätta mig på bänken, eller ställa mig vid sidan av och sen så kan de jobba själva och sen 

kan jag tänka så här, faktiskt det här har jag lärt dem. Lärare C påpekar hur ”oförskämt” bra 

yrket som idrottslärare är samt hur roligt det är att umgås med barn. Jag brukar tänka på det 

ibland när vi är ute med barnen och kör lite cross träning och cyklar mountainbike.   
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Tre av fem idrottslärare förespråkar en variation i arbetsuppgifterna. En idrottslärare skulle 

exempelvis kunna undervisa i ett teoretiskt ämne parallellt med undervisningen i idrott och 

hälsa, alternativt undervisa i ämnet idrott och hälsa och ha andra skolrelaterade 

arbetsuppgifter vid sidan om undervisningen. Lärare B formulerade sig på följande sätt: Ja, 

det tycker jag, för att avlasta den fysiska påfrestningen. Lärare A, som har en liknande åsikt 

som lärare B, påstår att: Som idrottslärare bör man också ha ett teoriämne, att man inte 

enbart ska vara idrottslärare. Själva yrket i sig är tungt, att bara ha idrottslektioner varje 

dag. Att ha en ämneskombination är en bra motpol mot själva idrottsämnet. Den tredje 

idrottsläraren som vill se varierande arbetsuppgifter argumenterar för en mer återhållsam 

fördelning.  

Halvtid idrott och halvtid något annat tror jag är rena katastrofen. Om det är idrottsämnet på 

förmiddagen och sen är det andra uppdraget på eftermiddagen, då blir det ingen... du skulle lägga 

den där orienteringsbanan eller plocka in den, så försvann de där luncherna. Jag tror lite på det som 

jag har... 1 dag i veckan något annat. Jag tror på en sån där 80/20 fördelning. (Lärare D)  

I förhållande till de tre idrottslärarna ovan, tänker övriga två idrottslärare i andra banor. De 

menar att man, om kroppen håller, kan fortsätta med att enbart undervisa i ämnet idrott och 

hälsa resten av arbetslivet om man så önskar. Lärare E påstår att: Det är ju bra för de 

idrottslärare som kanske inte orkar eller har kroppsliga besvär. Jag själv kanske är där om 

några veckor eller några år. Jag tycker att det jag håller på med just nu är roligt och jag kan 

inte tänka mig att syssla med något annat. Lärare C funderade på att läsa in ett andra ämne 

men bestämde sig slutligen för att inte ta sig an några andra skolrelaterade arbetsuppgifter i 

allmänhet men inte heller ha undervisning i något annat ämne än idrott och hälsa i synnerhet. 

Det var inte aktuellt, jag har velat göra det men inte för att jag har problem med idrotten utan 

mer för att testa och undervisa i ett annat ämne. Jag har funderat lite men det var länge sen.   

6 Diskussion    

  
6.1 Arbetsmiljön  
I intervjustudien som gjordes av Jonson kan vi se att samtliga idrottslärare som deltog i 

studien dragit på sig någon sorts förslitningsskada (Jonson 2006, s. 9 f.). Studierna från 

Händel och Runsiö respektive Huddinge kommun visade på liknande resultat. De mest 

förekommande förslitningsskadorna uppstod i armar, ben, rygg och knän (Händel & Runsiö 

1985, s. 7 f.; Olsson 1989, s. 16 ff.). Lärare B i vår forskningsstudie hade drabbats av en skada 

i ryggen som var arbetsrelaterad. Idrottslärarnas skador i Händel och Runsiös studie uppkom 

av samma anledning. Den undervisningsmetod idrottslärarna i Händel och Runsiös studie 
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använde sig mest av gick ut på att idrottslärarna själva instruerade övningarna för eleverna, 

vilket förklarar varför besvär och förslitningsskador var vanligt förekommande hos dessa 

idrottslärare (Händel & Runsiö 1985, s. 7 f.). Idrottsskador behöver nödvändigtvis inte uppstå 

plötsligt utan kan lika gärna komma smygande under en längre tid. Arbetsåtgärder i 

förebyggande syfte behöver därför sättas in i ett tidigt skedde i idrottslärarnas yrkeskarriär för 

att denna målgrupp inte ska drabbas av permanenta besvär i rörelseapparaten (Svenska 

idrottslärarföreningen 2010, s. 15 f.). Resterande idrottslärare i vår forskningsstudie berättar 

att de delegerar mer av sin undervisning till eleverna på senare år. Effekterna av detta har varit 

att idrottslärarna inte råkat ut för några förslitningsskador eller överbelastningsskador. Lärare 

B påpekar vidare att vissa övningar plockats bort för att rörelseapparaten inte ska råka ut för 

fler skador. Slutsatsen blir att när kroppen blir äldre och fysiken förändras till det sämre, 

behöver idrottslärarna komma på alternativa undervisningsmetoder. Idrottslärarna bör även 

sträva efter att ta hand om kroppen redan vid ung ålder. Ett tidigt omhändertagande resulterar 

automatiskt i en mindre risk för idrottslärarna att drabbas av skador på rörelseapparaten när de 

blir äldre.   

I studien av Händel och Runsiö upplever idrottslärarna att ljudnivån är ett problem. En 

fjärdedel av idrottslärarna svarade att de har varit drabbade av hörselnedsättning. Mycket 

buller, hårda golvytor och låg takhöjd nämns som de främsta anledningarna till förekomsten 

av problemet (Händel & Runsiö 1985, s. 22). Även idrottslärarna som deltog i Huddinge 

kommuns studie upplever bullernivåerna i idrottshallarna som störande (Olsson 1989, s. 28). 

Hörselskadades Riksförbund genomförde en studie för att ta reda på om ljudnivån är ett 

bekymmer ute i skolorna. 67 procent av lärarna svarade att ljudnivån är ett förekommande 

problem (Hörselskadades Riksförbund 2010, s. 60 f.). I vår forskningsstudie menar fyra av 

fem idrottslärare att de inte påverkas särskilt mycket av buller i idrottshallen. Lärare E tänker 

knappt på att det är bullrigt under en idrottslektion. Lärare B menar däremot att buller är ett 

problem i arbetet. Sammanfattningsvis kan det konstateras att majoriteten av idrottslärarna i 

vår forskningsstudie inte uppfattar buller som något större bekymmer i yrkesutövandet. 

Idrottslärarna i de tidigare studierna är däremot av motsatta åsikter. De anser att buller är ett 

bekymmer. Oavsett skola och skolverksamhet bör idrottslärarna tillsammans med 

skolledningen arbeta aktivt för att upprätthålla acceptabla bullernivåer i idrottshallen.   

Dålig hygien i omklädningsrum och duschar samt bristfällig städning i idrottshallarna ansåg 

idrottslärarna i Huddinge kommuns studie försämra idrottsundervisningens kvalité (Olsson  
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1989, s. 28). I Jonsons forskningsstudie hänvisar idrottslärarna till kommunens 

kostnadsbesparingar som anledning till den försämrade hygienen i idrottslokalerna (Jonson 

2006, s. 9 ff.). De flesta idrottslärarna i vår forskningsstudie tycker att hygienen överlag sätt är 

bra. Lärare A påpekar att idrottslokalerna är gamla och slitna. Ibland målas idrottslokalerna 

om och kan därför kännas fräscha. Lärare B anser att idrottslokalerna omhändertas väl men att 

killarnas omklädningsrum har sämre hygienvärden, detta på grund av kvällsaktiviteterna som 

pågår utanför skoltid. Lärare D betraktar hygienen i idrottslokalerna som tillräckligt bra. Detta 

beror på en god städning samt att idrottslokalerna inte hyrs ut till utomstående aktörer. 

Överlag sätt verkar idrottslärarna i vår forskningsstudie tycka att idrottslokalerna är vårdade 

samt att de fräschas upp vid behov. Däremot anser idrottslärarnas i de tidigare studierna att 

idrottslokalerna inte är tillräckligt vårdade. Individer som vistas i smutsiga inomhusplatser 

löper ökad risk att drabbas av allvarliga sjukdomar. Idrottslokaler är inomhusplatser som 

många individer besöker och måste av den anledningen vara välstädade.   

Idrottslärarna som deltog i Huddinge kommuns studie är nöjda med det kollegiala samarbetet 

och stödet från skolledningen. Dock önskar de ett utökat samarbete med andra lärarkollegor 

och mer stöd från skolledningen för att trivseln på arbetsplatsen ska förbättras (Olsson 1989, 

s. 28). Liknande svar kan ses i Jonsons studie. Idrottslärarna är nöjda med relationen mellan 

skolledning och annan skolpersonal på skolan men säger att den kan bli bättre (Jonson 2006, 

s. 9 ff.). Samtliga idrottslärare i vår forskningsstudie anser att samarbetet och stödet av 

skolledningen är bra samt att relationen med andra lärarkollegor är utmärkt, mycket tack vare 

av att de inte är ensamma idrottslärare i skolan. Idrottslärarna får det stöd och resurser de 

behöver för att bedriva en gedigen idrottsundervisning. Lärare E belyser detta i sin intervju 

och denne är väldigt nöjd med skolledningen och rektorn på skolan. Idrottslärarna i både vår 

forskningsstudie och i de tidigare studierna tycker att det kollegiala samarbetet mellan 

skolpersonalen fungerar i stort sätt som det ska. Skillnaden är att idrottslärarna i de tidigare 

forskningsstudierna önskar sig ett utökat samarbete och ett mer omfattande stöd från 

skolledningen för att trivas och bedriva en idrottsundervisning av hög kvalité. Slutsatsen blir 

att skolledningen i en skola behöver göra sitt yttersta för att upprätthålla en god relation med 

idrottslärarna. Om inte idrottslärarna får det stöd från skolledningen som de har rätt till kan 

det resultera i en sämre idrottsundervisning. Eleverna blir då de stora förlorarna.   

Svenska idrottslärarföreningen målar upp en dyster bild av idrottslärarnas arbetssituation. 

Kroppsliga förändringar i form av försämrad hörsel men även nedsatt motorisk och kognitiv 

förmåga resulterar i att idrottslärarna får svårare att bedriva idrottsundervisning av hög 
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kvalitet (Svenska idrottslärarföreningen 2010, s. 23 ff.). Däremot har ingen av de intervjuande 

idrottslärarna i vår studie varit drabbade av problem med rörelseapparaten som har hindrat de 

från att bedriva ett gediget arbete inom yrket. Kontrasten mellan vår forskningsstudie och 

svenska idrottslärarföreningens bakgrundsbeskrivning av idrottsläraryrket är väldigt tydlig. 

Det går därför att konstatera att med rätt omhändertagande av kroppen kan en idrottslärare 

utöva en kvalitativ idrottsundervisning även vid hög ålder.   

6.2 Idrottsundervisningen  
Det sociokulturella perspektivet kännetecknas till stor del av samhörigheten mellan eleverna 

och lärarna i den sociala omgivningen (Bråten 1998, s. 105). Lev Semjonovitj Vygotskij, 

grundare av det sociokulturella perspektivet, menar att samarbete med övriga individer i den 

sociala omgivningen främjar barns kognitiva utveckling. Samhörigheten i gruppen stärks och 

barnens kognitiva utveckling förbättras (Säljö 2014, s. 66 f.). Idrottsundervisning hos lärare E 

präglas väldigt mycket av samarbete och samhörighet mellan eleverna. Lärare D använder sig 

idag mer av eleverna för att instruera olika övningar, med motiveringen att eleverna då kan 

utnyttjas som läranderesurser för varandra. Lärare E brukar medvetet välja ut en elev som får 

visa upp en övning under en idrottslektion. Syftet med detta är att ”lyfta” eleven för att stärka 

dennes självförtroende. Övriga elever i klassen får samtidigt möjlighet att lära sig övningen 

genom att observera deras klasskamrat. Det uppstår en glädje bland eleverna som observerar. 

De blir helt enkelt glada av att se att det är just deras klasskamrat som visar övningen. Varje 

elev innehar förmågor som är unika för eleven. Samarbete mellan eleverna under en 

idrottslektion ger samtliga elever möjlighet att ta del av alla de unika förmågorna. Resultatet 

av detta blir att eleverna når fysiska och kognitiva nivåer som de tidigare inte trodde var 

möjliga att nå.   

I vår analys av empirin har vi bland annat använt oss av ramfaktorteorin för att analysera vilka 

externa faktorer som påverkar verksamma lärares arbetsbelastning, antingen åt en positiv eller 

åt en negativ riktning (Dahllöf 1967, s. 14). Fenomenet syns tydligt även i våra intervjuer med 

idrottslärarna. Lärare B utrycker hur problematiskt och stressigt det blir om 

undervisningstiden för en idrottslektion inte räcker till. Lärare A påpekar att pappersarbetet är 

en del av idrottslärarnas arbetsuppgifter som har ökat i mängd. Lärare E ställer sig kritisk till 

att det läggs på fler uppgifter, även administrativa sådana, till idrottslärarnas redan överfulla 

skrivbord. Man får arbetsuppgifter som inte är relevanta för idrottsundervisningen. I vår 

studie är åldern en extern faktor som påverkar rörelseapparaten hos idrottslärarna och deras 

sätt att undervisa. Styrdokumenten är en annan extern faktor som samtliga idrottslärarna 
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behöver handskas med. Den otillräckliga undervisningstiden inom ämnet idrott och hälsa 

resulterar i att idrottslärarna inte hinner med att kombinera teoretiska och praktiska inslag i 

sina idrottslektioner. Dagens styrdokument ställer fler och ökade krav på teoretiska 

kunskaper. Idrottslärarna är positivt inställda till att det ska ägnas mer tid åt teori inom 

idrotten men det får inte ske på bekostnad av rörelsedelen. Lärare E föreslår att antingen ge 

ämnet ökad undervisningstid eller dela det i två nya ämnen, idrott som rörelse och hälsa som 

teori. Det kan tolkas som att de externa faktorerna ovan är en bidragande orsak till att 

idrottslärarna i fråga upplever att arbetsbördan ökat. Dock betonar idrottslärarna själva att 

undervisningen i sig inte påverkas av de externa faktorerna. Slutsatsen blir att idrottsläraryrket 

bör renodlas och att idrottslärarna ska tillåtas att vara just idrottslärare. Arbetsuppgifter som 

inte är relevanta för idrottsläraryrket ska överlåtas åt annan skolpersonal, med undantag för 

övriga ämneslärare.   

I Händel och Runsiös studie domineras undervisningsmetoden av praktiskt instruerande 

övningar där idrottslärarna själva visar rörelserna för eleverna (Händel & Runsiö 1985, s. 7 

f.). Idrottslärarna i vår forskningsstudie har gått från en praktiskt instruerande 

undervisningsmetod till en metod där teori och rörelse kombineras för att på bästa sätt främja 

elevernas lärande. För att åstadkomma detta har idrottslärarna medvetet valt att delegera en 

del av idrottsundervisningen till eleverna. Viktigt att poängtera är att Händel och Runsiös 

studie genomfördes då idrottsämnet fortfarande var ett praktiskt övningsämne, där de 

teoretiska kunskaperna inte hade lika stor betydelse som de dominerande praktiska 

färdigheterna. Av den anledningen skiljer sig undervisningsmetoderna som idrottslärarna i vår 

studie använder sig av nämnvärt med undervisningsmetoderna som idrottslärarna i studien av 

Händel och Runsiö använde sig av. Ingen uppföljning har skett med idrottslärarna i den 

studien och därför går det inte att spekulera kring huruvida deras undervisningsmetoder har 

förändrats i takt med reformeringen av ämnet idrott och hälsa.   

Linde talar om stoffrepertoaren som är innehållet i en lärares undervisning samt 

förmedlingsrepertoaren, vilket är de metodiska val läraren kan använda sig av i sin 

undervisning. Vidare talar han om att vissa lärare är säkra i sin stoffrepertoar och kan förändra 

innehållet i en lektion samtidigt som de kan anpassa undervisningsmetoden efter varje elevs 

individuella kunskapsnivå. Andra lärare är däremot säkra i förmedlingsrepertoaren och 

bemästrar vissa stabila undervisningsmetoder. Exempel på dessa metoder är grupparbeten och 

utdelning av textuppgifter som eleverna sedan självständigt ska redovisa (Linde 2012, s. 58). 

Idrottslärarna i vår studie berättar att de har förändrat undervisningsmetoderna i samband med 
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införandet av nya läroplaner. De delegerar idag en större del av sin idrottsundervisning än 

tidigare och använder sig i större utsträckning av videofilmer för att instruera idrottsliga 

rörelser för eleverna. Verksamma idrottslärare gör klokt i att tillämpa undervisningsmetoder i 

idrottsundervisningen som de behärskar väl. Eleverna får då fler nödvändiga kunskaper och 

blir bättre rustade för vuxenlivet.   

I studierna från Meckbach och Thedin Jakobsson diskuteras idrottslärarnas förväntningar på 

idrottsundervisningen och eleverna. Idrottslärarna i bägge studierna är överens om att 

idrottsämnet genomgått förändringar i samband med införandet av Lpo94 (Meckbach 2004, s. 

85 f.; Thedin Jakobsson 2004, s. 114 f.). Idrottslärare i vår forskningsstudie håller med om 

påståendet ovan. Deras idrottsundervisning inkluderar allsidig rörelseträning i en mängd 

varierande former. Lärare D säger att idrottsundervisningen bör främja elevernas allsidiga 

rörelserepertoar och ska därför omfattas av olika sammansatta grundrörelser. Ett av målen 

med idrottsundervisningen hos majoriteten av idrottslärarna i Meckbachs studie är att eleverna 

ska röra på sig samt få eleverna att tycka om idrottsämnet (Meckbach 2004, s. 85 f.). Lärare A 

i vår studie menar att färdigheter är bevis på att eleverna är duktiga i ämnet idrott och hälsa.  

Samtidigt ska undervisningen inte grunda sig på att man som elev ska behöva prestera på topp 

i alla moment utan rörelseglädjen är viktigare. Lärare C tänker i liknade banor men anser även 

att det är en god sammanhållning mellan eleverna i en klass som leder till en glädjefull 

idrottsundervisning. Det finns ingen mening för idrottslärarna att bedriva undervisning inom 

ämnet idrott och hälsa utan att förklara varför man vill bedriva undervisningen. Vid starten av 

varje läsår bör idrottslärarna därför förklara syftet med idrottsundervisningen för eleverna. 

Idrottslärarna i vår studie men även i de tidigare studierna fokuserar på att skapa en 

stimulerande och lustfylld undervisning som ska förbättra elevernas allsidiga rörelseförmåga. 

Övriga verksamma idrottslärare rekommenderas att planera idrottsundervisningen dels på 

samma sätt som idrottslärarna i vår studie och dels på samma sätt som idrottslärarna i de 

tidigare studierna.  

Idrottslärarna i Jonsons studie nämner antalet undervisningstimmar inom idrottsämnet som en 

faktor där kvalitén på idrottsundervisningen påverkas till en viss grad. De nämner att ju äldre 

en idrottslärare blir desto svårare har denne att bedriva lika mycket undervisning som vid 

yngre ålder. Anledningen till detta är den fysiska påfrestningen som har gett 

förslitningsskador i musklerna och lederna på idrottslärarnas kroppar. Reducerandet av antalet 

idrottstimmar till förmån för undervisning inom ett annat skolämne är ett alternativ som kan 

leda till att idrottslärarna orkar arbeta inom yrket fram till pensionsavgången (Jonson 2006, s. 
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9 ff.). Tre av fem idrottslärare i vår forskningsstudie vill ha variation i sitt arbete. De talar 

bland annat om att undervisa i ett teoretiskt ämne parallellt med idrotten eller att ha andra 

arbetsuppgifter inom skolan. Lärare D föreslår en s.k. 80/20 fördelning som denne själv har. 

En dag i veckan ägnar man sin tid åt andra skolrelaterade arbetsuppgifter och resterande dagar 

undervisar man som vanligt i ämnet idrott och hälsa. Detta är ett sätt för dessa idrottslärare att 

avlasta den fysiska påfrestningen på kroppen. Resterande två idrottslärare i vår studie har 

funderat på en variation men vill än så länge fortsätta med enbart idrottsundervisning. 

Motiveringen till detta är att de trivs jättebra med nuvarande arbetsuppgifter och kan inte 

tänka sig att ägna tid åt andra skolrelaterade arbetsuppgifter. Med facit i hand går det inte med 

säkerhet konstatera att mindre undervisningstid i ämnet idrott och hälsa är en bra lösning på 

idrottslärarnas tuffa arbetssituation. Fler omfattande forskningsstudier behöver göras för att få 

fram ett mer statistiskt säkerställt resultat.   

7 Metoddiskussion  
Vi tillämpade en kvalitativ forskningsmetod, baserad på intervjuer, för att samla in 

information till vår forskningsstudie. Metoden var halvstrukturerad, vilket främst innebar att 

vi hade en intervjumall med grundläggande (fasta) frågor som vi ställde till 

intervjupersonerna. Intervjupersonernas svar på vissa grundläggande frågor berörde även 

svaren på andra grundläggande frågor. Därför var vi noga med att inte ställa grundläggande 

frågor som enbart skulle leda till att intervjupersonerna upprepade tidigare nämnd 

information. De grundläggande frågorna utgjorde ett underlag som användes för att besvara 

studiens frågeställningar. Beroende på intervjupersonernas svar ställde vi även följdfrågor. 

Följdfrågorna som ställdes under intervjuerna sågs som ett komplement till vissa 

grundläggande frågor. Dessa frågor hjälpte oss att få fram mer genomgripande och väsentliga 

svar från de intervjuande idrottslärarna. Under den första intervjun dök det upp nya 

följdfrågor som vi med fördel kunde använda oss av i resterande intervjuer. Hade vi tillämpat 

en fullt strukturerad undersökningsmetod med enbart grundläggande frågor hade vi antagligen 

förbisett värdefull information och studien hade fått ett alltför ytligt resultat. Det är just 

följdfrågorna som leder till upptäckandet av värdefull information. Risken att 

forskningsmetoden diskuterar fakta vid sidan om studiens syfte finns alltid där, men 

lyckligtvis uppstod inget sådant problem. 

8 Slutsats  
Idrottslärarnas sätt att undervisa eleverna har förändrats i samband med införandet av nya 

läroplaner och kunskapskrav samt förändrat fysik med ökad ålder. De delegerar idag mer av 
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sin undervisning till eleverna än tidigare. Idrottslärarna har även olika åsikter om hur man ska 

arbeta när man blir äldre och kroppens fysik förändras. Tre av fem idrottslärare menar att 

variation i arbetsuppgifterna är bra för att avlasta den fysiska belastningen på kroppens 

rörelseapparat. De rekommenderar att man antingen kan välja att undervisa i ett teoretiskt 

ämne parallellt med idrottsämnet alternativt ägna en del av sin arbetstid till att genomföra 

andra skolrelaterade arbetsuppgifter. Övriga två idrottslärare vill, så länge kroppen är hel och 

fysiken god, enbart undervisa inom ämnet idrott och hälsa. Vidare berättar idrottslärarna att 

externa faktorer är en bidragande orsak till den ökande arbetsbördan inom yrket. En ökad 

mängd administrativa arbetsuppgifter, främst i form av pappersarbete, är ett exempel på en 

sådan faktor.  

9 Vidare forskning  
Äldre idrottslärare, verksamma inom skolområdet, har ett stimulerande, glädjeingivande men 

också ett tufft arbete. Dessvärre uppmärksammas inte det sistnämnda hänseendet av 

allmänheten, mycket beroende på att inte finns många forskningsarbeten inom detta område 

som allmänheten kan läsa om. Vi hoppas därför att vårt examensarbete bidrar till att forskarna 

ägnar mer uppmärksamhet åt denna kategori idrottslärare och att fler studier genomförs. 

Önskvärt är om nuvarande regering eller framtida regeringar ger några kompententa och högt 

uppskattade forskare i uppdrag att genomföra ett landsomfattande forskningsarbete som 

fokuserar på äldres idrottslärares yrkesutövande ute i skolorna.  
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Bilaga 1  

Käll- och litteratursökning   

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur arbetssituationen för äldre 

idrottslärare ser ut inom skolan. Studien kommer att undersöka idrottslärarnas arbetsmiljö, 

hur de bedriver sin idrottsundervisning idag jämfört med tidigare samt hur undervisningen 

har förändrats i samband med införandet av nya läroplaner. Studien avslutas med att 

idrottslärarna reflekterar kring sin egen och yrkets framtid. Syftet har lett fram till följande 

frågeställningar: 

1. Hur påverkas äldre idrottslärare av arbetsmiljön där idrottsundervisningen bedrivs?   

2. Hur bedriver äldre idrottslärare sin idrottsundervisning i skolan idag jämfört med 

tidigare?   

3. Hur har äldre idrottslärares undervisningsmetoder förändrats i samband med 

införandet av nya läroplaner?  

4. Hur ser framtiden ut för de äldre idrottslärarna och idrottsläraryrket?  

Vilka sökord har du använt?  

Äldre idrottslärare, hälsa, arbete efter 45, läroplaner, idrottsundervisning, idrott, äldre 

idrottslärares arbetsmiljö.  

Var har du sökt?  

GIH:s publikationsdatabas – DIVA. Google.   

Sökningar som gav relevanta resultat  

GIH:s publikationsdatabas – DIVA: Idrott.  

GIH:s publikationsdatabas – DIVA: Hälsa.  

  

Google: Äldre idrottslärares arbetsmiljö.  

Google: Arbete efter 45.  

 

Kommentarer  

Dessvärre fanns det inte mycket tidigare forskning som behandlar äldre idrottslärares 

yrkesutövande ute i skolorna. Av den anledningen har det varit svårt att hitta relevant 

information för vår forskningsstudie.  

  

  

  

 



 

Bilaga 2  

Intervjufrågor  

Startfrågor  

Presentera kort dig själv. Vem är du?  

Hur länge har du varit verksam inom idrottsläraryrket?  

Varför valde du att bli idrottslärare?  

Arbetsmiljöfrågor  

Trivs du i din arbetsmiljö? Hänvisa gärna till idrottshallen, kontoret, relationen till 

skolledningen och andra ämneslärare samt relationen till eleverna. Hur har arbetsmiljön 

förändrats genom åren? Har den förbättrats eller försämrats?   

Hur har din fysiska och psykiska hälsa förändrats av arbetsmiljön?   

Undervisningsfrågor  

Hur bedriver du din idrottsundervisning idag? Hur genomförde du din idrottsundervisning när 

du började arbeta som idrottslärare?   

Idrottsämnet har gått från att vara ett övningsämne till att vara ett kunskapsämne. Samtidigt 

har läroplanerna genomgått flertalet förändringar genom åren. Har din lärarledda 

idrottsundervisning påverkats av dessa förändringar?   

- Om Ja: Hur har din idrottsundervisning förändrats?  

- Om Nej: Varför har den inte förändrats?  

 

Lärandefrågor  

Hur uppmärksammar du elevernas lärande?   

Avslutande frågor  

Vad är positivt med idrottsundervisningen?  

Vad är negativt med idrottsundervisningen?   

Vilken är din framtida syn på yrket som idrottslärare?   

  

Följdfrågor och övriga frågor kan tillkomma under intervjuns gång.  

  


