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Aim 

The aim of the study is to investigate secondary school students’ view of the competence of 

the PE teacher and particular whether they consider it important that a PE teacher has a good 

physical skill in order to demonstrate an exercise. How do secondary school students value 

different competences of the PE teacher? What opinions do secondary school students have 

about the physical skill of a PE teacher? 

Method 

The study has a qualitative approach and consists of a combination of two different methods, 

partly through a questionnaire survey and partly by a semi-structured interview survey. The 

survey is based on responses from 132 secondary school students in grade three. The students 

are from six different schools, all located in Stockholm County, and two of them were 

randomly chosen for an interview. The result was then analysed by a theoretical framework, 

which consists of five different PE teacher competences: didactic ability, physical skill, 

leadership/organizational skills, theoretical knowledge and social skills/personal qualities. 

Results 

The results of the study show that the students value the didactic ability slightly higher than 

other skills of the PE teacher. Out of the other skills, the social skills/personal qualities, 

leadership/organizational skills of PE teachers seem to be more central than theoretical 

knowledge and physical skill. Regarding the importance of the physical skill in PE teachers 

there seems to be two governing factors, one depends on the context in which it is placed, and 

the other whether it is expressed implicitly or explicitly. The students seem to value the 

physical skill higher when it is expressed implicitly and at the same time value the physical 

skill lower when it is expressed explicitly. 

Conclusions 

This study shows that all the skills in the theoretical framework are important but to a 

different extent. My interpretation is to not look at the skills as antagonists, but rather to look 

at them as inseparable. What seems to determine how the upper secondary school students 

value the different PE teacher skills is the context. At times a skill can be valued high and in 

another context it is considered low. Overall it seems that the didactic ability and social skills 

of the physical teacher are valued a little higher than the other skills. Regarding the practical 

knowledge, the upper secondary school students show an ambivalence whether or not the 

physical skill of PE teachers is important or not, and, as mentioned previously, is depending 

on the context. 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka gymnasielevers uppfattningar om idrottslärarkompetens och specifikt 

huruvida de anser att det är viktigt att en idrottslärare har en god kroppslig förmåga i syfte att 

demonstrera en övning. Hur värderar gymnasieelever olika idrottslärarkompetenser?  

Vilka uppfattningar har gymnasielever om den kroppsliga förmågan hos en idrottslärare? 

Metod 

Undersökningen har en kvalitativ ansats och består av en kombination av två olika metoder, 

dels en enkätundersökning, dels en halvstrukturerad intervjuundersökning. 

Enkätundersökningen genomfördes på 132 gymnasieelever i årskurs tre. Eleverna kom från 

sex olika skolor inom Stockholms län och av dessa elever valdes 2 slumpmässigt ut till 

intervju. Allt analyserades sedan med hjälp av det teoretiska ramverket vilket består av fem 

olika idrottslärarkompetenser: didaktisk förmåga, kroppslig förmåga, ledarskap- och 

organisationsförmåga, teoretisk kunskap och social kompetens/personliga egenskaper.  

Resultat 

Undersökningens resultat visar att gymnasieeleverna värderar den didaktiska förmågan något 

högre än de andra kompetenserna hos idrottslärare. Av de resterande kompetenserna verkar 

den sociala kompetensen/personliga egenskaper samt ledarskap- och organisationsförmågan 

hos idrottslärare vara mer centrala än teoretisk kunskap och kroppslig förmåga. Angående 

vikten av idrottslärarens kroppsliga förmåga tycks det finnas två styrande faktorer, dels beror 

det på i vilket sammanhang den placeras i, dels om den uttrycks implicit eller explicit. Det 

verkar nämligen som att gymnasieleverna värderar den kroppsliga förmågan högre när den 

uttrycks implicit, samtidigt som de värderar den lägre när den uttrycks explicit.  

Slutsats 

Denna undersökning visar att samtliga kompetenser i det teoretiska ramverket är viktiga men i 

olika grad. En tolkning är att man inte bör se på kompetenserna som antagonister utan att de 

hör samman. Det som verkar avgörande för hur gymnasieeleverna värderar de olika 

idrottslärarkompetenserna är i vilka sammanhang det rör sig om. Ibland kan en kompetens 

värderas högt medan den i ett annat sammanhang värderas lågt. Sammantaget verkar det som 

att idrottslärarens didaktiska förmåga och den sociala kompetensen värderas lite högre än de 

andra kompetenserna. Angående den praktiska kunskapen visar gymnasieeleverna upp en 

ambivalens huruvida den kroppsliga förmågan hos idrottslärare är viktig eller inte, vilket som 

tidigare nämnts beror på sammanhanget. 
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1 Inledning 
För en framgångsrik undervisning i gymnastik, måste vi uppställa följande grundförutsättningar: 

Läraren bör framförallt hafva 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.  

(Heikel 1915, s. 232) 

 

I detta citat beskrev den finske gymnastikpedagogiken Viktor Heikel en teoretisk referensram 

för undervisning i gymnastik och vilken kompetens en sådan lärare i ämnet ska besitta. Sedan 

dess har kraven på idrottslärares kompetens ökat. Tidigare behövde idrottslärare endast vara 

tillräckligt vältränad och inneha förmågan att demonstrera idrottsliga färdigheter. Kraven som 

ställs idag innefattar däremot både teoretiska, fysiska och pedagogiska färdigheter 

(Annerstedt 2007, s. 60). Denna förändring är i sig inte något konstigt utan det beror på att 

samhället utvecklas, vilket i sin tur påverkar skolan i allmänhet och idrottsämnet i synnerhet. 

Detta innebär också att det alltid kommer framföras nya krav på vad eleverna ska lära sig och 

vilken kompetens en lärare ska besitta. Under min idrottslärarutbildning på Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH) har jag upplevt de fysiska kraven som diffusa. Givetvis har min 

kroppsliga förmåga och mina idrottsliga färdigheter prövats i ett antal olika examinationer, 

oftast inom idrottslärakurserna. Exempelvis har det varit examination i att stå på händer, 

genomföra en mattserie, kunna gå på turskidor med packning och kunna utföra olika simsätt. 

Dock har kraven på de praktiska examinationerna varierat vilket också Anna Fabri och Torun 

Matsson (2007) har visat, dvs. att idrottslärarutbildare inte la så stor vikt på den personliga 

praktiska färdigheten hos studenterna under utbildningstiden. Idrottslärarutbildarna ansåg 

också att studenterna generellt sett har sämre färdigheter nu än när de själva utbildade sig.  

 

Denna oklarhet om vilken kompetens en idrottslärare bör besitta är mer relevant idag och kan 

innebära ett större problem om man studerar skolans läroplan närmare. Från och med Lpf 94 

och den nuvarande Lgy 11 finns det inte några anvisningar om hur idrottslärare ska 

genomföra sin undervisning i ämnet idrott och hälsa, vilket det tidigare fanns. Istället finns det 

anvisningar om vilka mål eleven ska uppnå, vilket innebär att idrottslärare själva får välja hur 

de ska gå tillväga för att uppnå kunskapsmålen (Lpf 94, s. 68; Lgy 11, s. 83; Annerstedt 

2001). Skolans huvudsakliga mål är att ge eleverna de möjligheter som krävs för ett aktivt 
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deltagande i samhället vilket ska bygga på en demokratisk grund (Lgy 11, s. 5-6). Detta 

innebär att en idrottslärare ska kunna bedriva en sådan undervisning som bidrar till att elevens 

kunskaper och förmågor utvecklas; att utgå från varje enskild elevs behov och förutsättningar. 

En idrottslärare behöver därför de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna uppnå 

detta, exempelvis kunna tillämpa olika undervisningsmetoder och organisera dessa (ibid, s. 

10-11). Följande innebär att om en idrottslärare inte besitter tillräckligt med kompetens för att 

bedriva sin undervisning, vilket i sin tur ska leda till att kunskapsmålen uppfylls, kommer det 

resultera i att elevernas kunskapsinhämtning blir lidande. Frågan är då hur mycket den 

kroppsliga förmågan betyder för en idrottslärare och dennes undervisning?  

 

Naturligtvis är det viktigt att en idrottslärare bör ha en viss kroppslig förmåga, men vad den 

ska innefattas av och på vilken nivå framstår som tämligen oklart. Det beror också på vilket 

syfte ämnet idrott och hälsa ska ha, alltså vad som egentligen eleverna ska lära sig. Håkan 

Larsson (2013) sätter fingret på en viktig punkt gällande idrottslärarstudenters rörelseförmåga 

och relaterar det samtidigt till idrottslärarutbildningen. Larsson menar att det finns en 

problematik inom lärarutbildningen då t.o.m. idrottslärarutbildare själva undrar om de 

exempelvis verkligen ska examinera idrottslärarstudenter i hur bra de kan åka skridskor och 

skriver vidare:  
 
Jag började även ställa mig skeptisk till den negativa syn som fanns i branschen kring att idrott 

och hälsa ska bidra till att utveckla elevernas rörelseförmåga Är det inte så, helt enkelt, att 

rörelsekunnande är att betrakta som något helt central för ämnet, särskilt om det ska ses som ett 

bildningsämne och inte som ett allmänt tillfälle för fysisk aktivitet? Om så är fallet blir 

rörelsekunnande också viktigt att utveckla hos de blivande lärarna. 

(Larsson 2013, s. 85) 
 

Således behöver det inte vara nödvändigt för idrottslärare att inneha en allsidig 

rörelseförmåga i syfte att kunna demonstrera en övning, om en ser på ämnet som ett 

bildningsämne. Samtidigt skulle en sådan syn eventuellt skapa mindre legitimitet både för 

idrott- och hälsoämnet i allmänhet och för idrottslärare i synnerhet. För att hårdra detta skulle 

det framstå som konstigt ifall en lärare i exempelvis matematik inte vet hur hen ska 

multiplicera eller dividera.  

 

Utifrån egen erfarenhet från skolidrotten har idrottsläraren oftast kunnat demonstrera olika 

övningar och moment som vi sedan ska utföra, men inte alltid. Ibland har hen exempelvis 
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tagit hjälp av en elev. Det är dock oklart om det var på grund av att läraren inte kunde utföra 

den specifika övningen eller om det var för att skapa en positiv effekt både för eleven och 

elevgruppen. Dessutom har de VFU-handledare jag har haft berättat att de inte alltid har den 

färdighet som behövs för att visa en övning, då låter de antingen eleven visa eller så berättar 

de endast för eleverna hur de ska utföra övningen. Alltså, vilken kroppslig förmåga och 

idrottslig färdighet behöver en idrottslärare besitta i sitt yrke? Vilka förväntningar finns 

egentligen hos eleverna gällande detta? Eller är detta ens de facto ett problem? För att söka ett 

svar på detta ska denne studie undersöka hur gymnasieelever värderar olika 

idrottslärarkompetenser och med ett särskilt fokus på den kroppsliga förmågan. Det är ett 

viktigt ämne att diskutera eftersom det finns olika förutfattade meningar över hur en 

idrottslärare ska se ut och bete sig. Till exempel att idrottslärare ska vara en vältränad atlet, 

som kan allt och bemästrar flera olika idrotter (Webb, Quennerstedt & Öhman 2008). Denna 

bild av idrottslärare stämmer dock inte överens med alla idrottslärarstudenter, eftersom det 

alltid finns några som har svårt att klara av vissa moment. Därför är det viktigt att belysa vilka 

förväntningar det finns hos elever på idrottslärares kroppsliga förmåga.  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Begrepp- kroppslig förmåga, idrottslig färdighet och praktisk 
kunskap 

I denna undersökning kommer begreppet kroppslig förmåga att användas som synonym till 

idrottslig färdighet och praktisk kunskap. Begreppet praktisk kunskap är hämtat från Larssons 

(2009) utvärdering av idrottslärarutbildningen på Göteborgs universitet och handlar om att en 

idrottslärare ska ha ett brett rörelseregister, kunna röra sig mångsidigt och ha kunskap i ett 

flertal olika idrotter. Alltså innebär detta att en idrottslärare ska ha förmåga att kunna 

demonstrera och förklara en övning/idrott samt inneha idrottsliga färdigheter.  

 

Enligt Svenska akademins ordlista är färdighet liktydigt med förmåga, skicklighet och 

kunskaper (SAOL 2015) medan Nationalencyklopedin definierar begreppet som att ha 

förmåga att utföra något i praktiken med hjälp av teoretiska kunskaper (NE 2017).  Vidare 

kan praktisk färdighet definieras som att en individ har förmågan att utföra kontrollerade 

kroppsrörelser med kraft, timing och precision (Engström 2004). Den åtskillnad jag gör 

mellan kroppslig förmåga och idrottslig färdighet är att den sistnämnda är mer relaterat till 
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olika idrotter, exempelvis att kunna genomföra ett slagskott i ishockey, medan kroppslig 

förmågan tolkar jag som ett mer allmänt begrepp och som kan tillämpas i andra sammanhang 

än idrott.  

 

1.2.2 Idrottslärarens handlingsformer 

Birger Peitersen (2001) redogör för undervisarens, i detta fall en idrottslärares, olika 

handlingsformer; som instruktion, demonstration och vägledning. Instruktion innebär att 

idrottsläraren beskriver hur eleverna ska göra eller agera i olika situationer. Instruktioner kan 

ges till en hel klass, grupp, ett par eller en enskild elev. Möjligheten att ge instruktioner i 

idrottsundervisningen påverkas av idrottslokalernas olika utformning och ämnets krav på 

aktivitet och rörelse, varför det ställs större krav på en idrottslärare än andra ämneslärare när 

det gäller organiserandet av undervisningen. Vidare kan ett av kraven vara att en idrottslärare 

vet hur den ska vara placerad inför en klass så att alla kan höra instruktionerna och därav 

optimera lärandet. Således ska en idrottslärare ha förmågan att sätta igång en aktivitet genom 

att först beskriva muntligt för eleverna i form av instruktion och därefter praktiskt 

demonstrera (Peitersen 2001, s. 249). Nästa handlingsform blir således demonstration och 

innebär att idrottsläraren visar hur en övning ska utföras i syfte att eleverna ska få se 

(registrera) för att sedan kunna imitera övningen eller rörelsen. I ämnet idrott och hälsa är det 

i första hand kroppen som är den primära förmedlaren, varför det förväntas att undervisningen 

sätts igång efter en demonstration av färdigheter och övningar. Den undervisningsmetod som 

är mest optimal vid demonstration enligt Peitersen är visa-förklara-visa. Detta innebär att 

idrottsläraren först visar en övning och sedan förklarar väsentliga delar om hur övningen går 

till med väsentliga nyckelord. Sedermera visar idrottsläraren övningen igen i sin helhet. 

Därefter kommer handlingsformen vägledning, vilket innebär att idrottsläraren observerar och 

ställer frågor till eleven för att på så sätt ta reda på vilken vägledning som verkar vara 

behövlig för eleven i den rådande situationen. Exempelvis kan det handla om att idrottsläraren 

ger en ny instruktion eller demonstration inför hela klassen (ibid, s. 250). 
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1.2.3 Kroppsliga krav i idrottslärarutbildning och idrottslärarstudenters 
förväntningar på utbildningen 

Exempel på två krav gällande den kroppsliga förmågan hos idrottslärarstudenter är från 

Göteborgs universitet och GIH1. I Göteborgs universitets kursplan för idrottsvetenskap står 

det skrivet att den studerande efter avslutad kurs ska ”ha förståelse för och fördjupade 

färdigheter i relevanta moment lämpade för skolämnet idrott och hälsa” (GU 2007). I 

utbildningsplanen från GIH står det att en idrottslärarstudent efter avslutad utbildning på 

ämneslärarprogrammet med inriktning idrott och hälsa på gymnasienivå ska ha förmågan att 

”röra sig allsidigt, utöva och anpassa rörelser och aktiviteter till olika sammanhang och 

miljöer” (GIH 2015). Således är kraven gällande den kroppsliga förmågan som en 

idrottlärarstudent ska ha efter avslutad kurs tämligen diffusa. Tilläggas ska att det existerar 

allmänna programmål för ämneslärarutbildningen för samtliga lärarstudenter, detta är dock 

inte relevant för denna undersökning. För att även ge en internationell utblick gällande krav 

på idrottslärare kommer exempel ges från Norge respektive USA. I båda dessa länder är 

kraven mer konkreta och omfattande än Sveriges gällande idrottslärares praktiska färdighet. 

Två exempel på kraven i Norge är att idrottslärarstudenten ska ”Ha ferdigheter i å veilede 

innen et utvalg lagidretter og individuelle idretter ute og inne” och ”Ha faglig grunnlag for å 

skape og framfore enkle danser basert på kunnskaper om koreografi, alanyse av dans og 

kreativitet” (Utanning- og forskningsdepartementet 2003). I USA kan följande krav utläsas:  
 

National Standars for Physical Education. 1. Demonstrates competency in motor skills and 

movement patterns needed to perform a variety of physical activities.2. Participates regularly in 

physical activity.3. Achieves and maintains a healt-echancing level of physical fitness.4. Values 

physical activity for healt enjoyment, challenge, self-expression, and/or social interaction 

(NASPE 2007) 

 

Således är det tydligt att kraven på en idrottslärares praktiska färdighet varierar tämligen 

mycket, i synnerhet vid en jämförelse mellan svenska och amerikanska krav. 

 

Vilka förväntningar finns det då hos studenter på idrottslärarutbildningen gällande den 

praktiska färdigheten? Lena Larsson (2013) undersökte vad som händer i mötet mellan 

idrottslärarstudenter och utbildningen där studenterna bland annat fick skriva texter där de 

                                                
1 Orsaken till valet av dessa två är för att jag inte kunde hitta några krav på de andra högskolorna som har 
idrottslärarutbildning 
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formulerade tankar och reflektioner om utbildningen och det kommande yrket. Det framkom 

att de flesta studenter hade smak för idrott och att de skulle lära sig mycket relaterat till det, 

exempelvis dans, skidor, simning, bollspel osv. Således verkar det som att studenterna sökte 

sig till utbildningen för att det var en utbildning i idrott och inte en utbildning för lärare 

(Larsson 2013, s. 54).  Studenterna anser att en förutsättning för att både klara av 

idrottslärarutbildningen och därefter bli en kompetent lärare är att ha personlig färdighet i 

idrott, således måste en idrottslärare kunna de idrotter som det ska undervisas i såsom ett 

dragskott i innebandy. Larsson menar också att det har förts en diskussion inom 

idrottslärarutbildningen om förhållandet mellan studenternas personliga färdighet i idrott och 

möjligheterna att klara av utbildningen. Eftersom det tidigare kravet på god personlig 

färdighet i idrott nu inte finns kvar, har det lett till en oro bland idrottlärarutbildare då de 

förmodar att studenternas kompetens kommer försämras (ibid, s. 55).  

 

Erik Backman och Lena Larsson (2013) diskuterar vad det innebär att vara en kunnig 

idrottslärare och vad idrottslärarstudenter egentligen ska kunna visa för praktiska färdigheter. 

De menar att det varken finns ett motsatsförhållande eller likhetstecken mellan att ställa krav 

på idrottlärarstudenternas förmåga att undervisa i rörelse och krav på deras egen 

rörelseförmåga. Alltså bör inte det enda kravet på att en idrottslärarstudent är kompetent vara 

att kunna visa en rörelse, eftersom det finns fler sätt lära ut en rörelse på. Därefter tar 

Backman och Larsson upp en väsentlig aspekt gällande detta område: 

 
Om kraven på studenternas undervisningsförmåga förutsätter förmågan att visa ämneskunskaper 

som handlar om rörelseförmåga, behöver diskussionen inte begränsas till att handla om huruvida 

vi ska examinera studenternas rörelseförmåga eller ej. Då behövs istället en diskussion om hur 

studenternas rörelseförmåga kan ta sin utgångspunkt i undervisningssituationer, samt hur dessa 

förmågor ska examineras  

(Backman & Larsson 2013, s. 248) 
 

Sålunda är idrottslärares rörelseförmåga och praktiska färdighet inte helt oproblematisk utan 

snarare en tämligen komplex fråga.  

1.3 Tidigare forskning  

Lärarkompetens är ett omfattande område innehållande flera olika aspekter och åsikter, i 

synnerhet gällande vad lärarkompetens innebär. Konstateras kan att den forskning som 

existerar om lärarkompetens utgår från en generell uppfattning om vad det är och är sällan 



7 

 

ämnesspecifik. Det råder alltså en viss brist på forskning utifrån ett idrottslärarperspektiv. För 

att ge ett brett perspektiv som möjligt gällande vad lärarkompetens i allmänhet och 

idrottslärarkompetens i synnerhet innefattar, inleds denna del med en redogörelse om vad som 

menas med kompetens. Därefter följer olika forskares perspektiv på lärarkompetens och 

idrottslärarkompetens. Avslutningsvis beskrivs elevers uppfattningar om ämnet idrott och 

hälsa. 

1.3.1 Kompetens 

Begreppet kompetens är hämtat från det latinska ordet compentia och betyder 

sammanträffande/överenstämmelse. I vidare bemärkelse innebär det att en individ har 

förmåga att behärska olika typer av situationer som denne kan ställas inför (NE 2017). Därtill 

finns det två typer av kompetens, en reell och en formell. Med formell kompetens menas att 

ha den utbildning eller den erfarenhet som krävs för en särskilt tjänst. Medan reell kompetens 

innebär att också att kunna använda de kunskaper som en student har förvärvat under 

utbildningens gång i olika situationer, dvs. omsätta kunskapen i praktiska handlingar. I bästa 

fall skiljer sig inte en individs reella och formella kompetens åt, men det är inte alltid de 

sammanfaller. Exempelvis kan en individ ha en utbildning som ger formell behörighet att 

utöva ett yrke, men samtidigt ha svårt att praktiskt bemästra de uppgifter hen ställs inför i ett 

visst sammanhang (Gerrevall 2017). Däremot är det svårt att ge en precis definition av 

kompetens, därför följer en kort genomgång nedan hur forskare definierar med kompetens 

och vad som anses med att vara kompetent. 

 

En individ som är bra på att lösa problem i syfte att uppnå ett visst resultat är per definition 

kompetent enligt Per- Erik Ellström (1992). Hur en individ löser problemet spelar däremot 

ingen roll eftersom det inte finns något rätt eller fel, utan det väsentliga är att individen löser 

problemet. Ellströms allmänna definition av kompetens är att ha förmågan att lyckosamt 

praktisera ett arbete samt att ha förmågan att kunna utnyttja det tolknings- och 

handlingsutrymme som arbetet erbjuder (Ellström 1992). En något motsatt definition har Per 

Gerrevall som definierar kompetens som ”de kunskaper och förmågor en individ utvecklat 

och som kan omsättas i praktisk handling” (Gerrevall 2017, s. 20). Han skriver vidare att 

kompetens kan ses som relationell och är förbunden med det specifika sammanhanget. 

Således är att vara kompetent är något som endast kan klargöras för i den aktuella situationen 

genom praktiska handlingar. En liknande definition har Karin Keen (2003) av begreppet 

kompetens där hon menar att det berör förmågan att bemästra olika situationer genom 
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praktisk handling eller som hon skriver ”att handla”. Däremot lägger hon in en ytterligare 

aspekt när det gäller att vara kompetent, där hon menar att det inte enbart handlar om att 

kunna klara av en situation, utan också kunna ha en framförhållning. Det krävs också att en 

person kan inse konsekvenserna av sina handlingar i ett framåtblickande perspektiv (Keen 

2003).  

 

1.3.2 Lärarkompetens 

Enligt Arne Maltén (1995) kan lärarkompetens beskrivas som att en lärare har den kunnighet 

och de kunskaper inom det valda ämnet hen har valt att undervisa inom. Dessutom att läraren 

också har förmågan att kunna välja vilken undervisningsmetod som är bäst lämpad i ett visst 

sammanhang. Maltén anser att det mest väsentliga i lärarkompetensen berör lärarens förmåga 

att främja inlärning hos sina elever, således att få dem att vilja lära sig och att tillgodogöra sig 

ny kunskap. Vidare redogör han för de delkompetenser som ingår begreppet lärarkompetens, 

vilka är följande: Pedagogisk/psykologisk kunskap, fördjupad ämneskunskap, 

ämnesdidaktiskt kunskap, praktiskt kunskap och allmändidaktisk kunskap (Malten 1995).   

 

Christer Stensmo (2000) redogör för hur en lärare dels hanterar den sociala relation denne har 

till sin klass, dels elevernas inneboende relationer till varandra i undervisningen. Han 

beskriver tre typer av kompetenser som han anser att en lärare ska besitta. Den första 

kompetensen är Ämneskompetens och handlar om att en lärare ska ha kunskap, fakta och 

teorier om undervisningsämnet i ett både nutida och historiskt perspektiv. Läraren ska också 

ha forskningserfarenhet och förmåga till kritiskt tänkande och därmed kunna granska ny 

kunskap som tillkommer inom undervisningsämnet. Den andra kompetensen, 

Ledarskapskompetens, innebär att en lärare ska ha förmåga till att organisera och leda sin 

klass som ett arbetskollektiv med hänsyn till frågor rörande disciplin, ordning och omsorg för 

eleverna samt kunna gruppera dem inför olika arbetsuppgifter. Den tredje kompetensen, 

Didaktisk kompetens, berör förmågan att kunna planera, genomföra och värdera sin 

undervisning med hänsyn till de didaktiska frågorna: val av innehåll (vad?), val av 

genomförandemetod (hur?) och motiven till dessa val (varför?) (Stensmo 2000).  

 

Lars-Åke Kernell (2002) gör en mer detaljerad beskrivning av vad som inkluderas i begreppet 

lärarkompetens, vilket bygger på 10 delkompetenser som samtliga hänger ihop med varandra. 

Med Ämneskompetens menar Kernell att läraren ska ha goda kunskaper inom det ämne hen 
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undervisar i. Lärarens ska ha engagemang och intresse för ämnet vilket också ska anpassas till 

elevernas nivå samt kopplas det till aktuella läroplaner. Den Ämnesdidaktiska kompetensen 

berör förmågan att förstå meningen med att läsa och lära sig om ett specifikt ämne samt 

prioritera det väsentliga inom det ämnet. Den Vetenskapliga kompetensen handlar om 

förmågan att kunna urskilja olika perspektiv och nivåer. En lärare ska kunna del- och helhet, 

mål och medel samt produktion och process. Dessutom ska läraren vara kritisk och 

konstruktiv samt ha förmågan till självreflektion. Med Pedagogiskt yrkesspråk menar Kernell 

att en lärare ska ha kunskap om de traditioner som finns inom undervisningen, inom skolan 

och inom olika forskningsområden samt om gruppsykologi. Läraren ska ha kunskap om de 

kulturella och kommunikativa skillnader som finns mellan olika generationer och ursprung; 

därmed kunna anpassa sin undervisning efter dessa. Här inkluderas även de olika 

funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter som existerar.  

 

Med Didaktisk kompetens menas, enligt Kernell, att läraren ska kunna vara kritisk och 

analysera undervisning, dvs. hur pass relevant den är för eleverna. Läraren ska också veta om 

varför hen har valt ett visst innehåll och arbetssätt för att sedan kunna anpassa undervisningen 

efter varje elev.  Läraren ska även ha kortsiktiga och långsiktiga mål med sin undervisning, 

vilket leder till att eleverna kan förstå varför de lär sig ett visst innehåll och därmed får ett 

helhetsperspektiv på undervisningen. Alltså ska läraren kunna väcka varje elevs intresse i 

ämnet och ge motiv för den valda undervisningen. Inom den didaktiska kompetensen 

inkluderas även planering och kritisk reflektion av undervisningen. Den Kommunikativa 

kompetensen handlar om att skapa en tydlig läraridentitet där läraren ska känna till sina 

styrkor och svagheter. Läraren ska kunna tillämpa ett språk och kommunicera med eleverna 

utifrån deras ålder och nivå. Läraren ska också kunna variera sitt talande och lyssnande för att 

på så sätt nå syftet med sin kommunikation.  

 

Med Metodisk kompetens menar Kernell att läraren ska ha kunskap i metodik och kunna välja 

mellan olika metoder i sin undervisning, där hen ska vara öppen för att tillämpa sig av nya 

metoder och införskaffa sig ny kunskap- och därmed bli en bättre lärare. Den Arbetsledande 

kompetensen handlar om att läraren ska vara en ledare i klassrummet och kunna ha ordning, 

kontroll och strukturera undervisningen. Med Social kompetens menas att en lärare ska kunna 

lyssna till elevernas tankar samt kunna visa ödmjukhet, lyhördhet och tålamod. Därtill ska 

läraren upprätthålla en god stämning i klassen och ha ett gott samarbete till eleverna, deras 

föräldrar samt kollegor. Den sista kompetensen, Allmänprofessionell kompetens, handlar om 
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att läraren har en inneboende vilja att prova nytt, ta nya vägar och välja ett annat innehåll i sin 

undervisning, dvs. det ska finnas motivation till att utvecklas och stå för sina 

ställningstaganden hos läraren (Kernell 2002). 

 

Utifrån genomgången ovan går det urskilja en generell bild av vad lärarkompetens består av. 

Denna består av att en lärare ska främja inlärning hos sina elever och väcka deras intresse, 

vilket skapas genom att vara engagerad och intresserad av eleverna. Därtill ska en lärare inte 

stå stilla i sin egen utveckling, utan ständigt vara nyfiken och tillgodogöra sig nya kunskaper i 

relation till samhällets utveckling. Kernell (2002), Maltén (1995) och Stensmo (2000) listar 

upp ett antal delkompetenser som enligt min tolkning överlappar varandra i viss mån. 

Samtliga anser att ämneskunskap, ämnesdidaktisk kunskap, allmändidaktisk kunskap och 

kommunikativ kompetens är alla viktiga i definierandet av vad som anses med en kompetent 

lärare. Däremot har de lika olika syn på vad de olika delkompetenserna har för betydelser. Det 

handlar om att ha goda kunskaper inom det ämne en lärare undervisar i, ha förmågan till att 

kunna organisera sin undervisning, veta vilken metod som ska användas, kunna kommunicera 

med sina elever samt att kunna anpassa sin undervisning efter varje elevs nivå. 

1.3.4 Idrottslärarkompetens 

Enligt Erlig Lars Dale (1993) finns det tre olika kompetensnivåer som en idrottslärare bör 

besitta. Den första kompetensnivån (K1) handlar om genomförandet av undervisningen. I 

relation till ämnet idrott och hälsa innebär det att kunna ge instruktioner, diskutera åsikter, 

kunna iaktta vad som händer i praktiken, ge eleverna feedback osv. Han menar också att 

kunna instruera en rörelse/fysisk aktivitet är en väsentlig del av idrottslärarkompetensen som 

även idrottslärarstudenter ska kunna behärska. Den andra kompetensnivån (K2) handlar om 

det som sker utanför idrottshallen. Eftersom idrottsläraryrket innebär att man alltid är knuten 

till en viss skolkontext och en given skolkultur, medför det att man också måste kunna hantera 

de olika funktionerna som finns utanför klassrummet. Det innebär att kunna arbeta 

tillsammans med idrottslärarkollegor och gemensamt kunna ta ställning till bl.a. inköp av 

läromedel, diskutera tolkningen av den lokala kursplanen, hur man ska ställa sig till 

samundervisning av flickor och pojkar. Således hör det till idrottslärarkompetens att på 

kollegial nivå kunna vara social, diskutera skilda åsikter och ta ställning till olika 

ämnespolitiska beslut. Den tredje kompetensnivån (K3) berör kommunicerande och 

konstruerandet av en didaktisk teori. Det innebär att kunna argumentera, motivera och 

diskutera olika begrepp och undervisningsmetoder inom idrottsämnet (Dale 1993).  
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En inte allt för olik definition av vad en kompetent idrottslärare innebär ger den danske 

pedagogen Helle Rønholt (2001). Hon genomförde en fallstudie där hon granskar tre 

idrottslärares handlingar i undervisningen. Rønholt menar att en lärare som har förmågan att 

observera en situation där det sker många saker samtidigt samt inse betydelsen av en viss 

problematik - är per definition en kompetent lärare. Vidare ska en idrottslärare enligt Rønholt 

besitta kompetens inom fyra olika områden: ämnesnivå, relationell nivå, personlig nivå och 

organisatorisk nivå. Ämesnivån berör teoretiska och praktiska kunskaper. I relation till idrott 

kan det exempelvis betyda att en idrottslärare ska ha förståelse för kroppens ämnesomsättning 

samt praktiskt kunna utföra ett skridskostopp. Med den relationella nivån menas att en lärare 

ska ha social och relationell kompetens, dvs. förmåga att samverka med sina elever. Den 

personliga nivån handlar om att en lärare ska ha kompetens att använda personliga känslor 

och reaktioner i sin undervisning samt kunna tolka sina elevers känslor och reaktioner. Den 

organisatoriska nivån innebär att kunna organisera och strukturera undervisningen på olika 

sätt (Rønholt 2001).  

 

Att kunna strukturera och ha social kompetens var även något pedagogen Yngve Carlsten 

(1989) kom fram till i sin studie som han genomförde 1989. Syftet var att åskådliggöra 

innehållet i idrottsundervisningen i årskurs 8. Han ställde frågan ”vad är en idrottslärare 

duktig på?” till 31 idrottslärare i Stockholm i syfte att få en uppfattning om deras 

yrkesidentitet. Carlsten menar att informanterna visade upp en osäkerhet och tveksamhet 

gällande frågan, men att svaren som framkom ändå var överensstämmande. Vidare var en del 

av informanternas svar: Att vara organisatör men samtidigt vara flexibel och kunna klara 

oförutsedda, nya oväntade situationer, att ha förståelse för olika elevers beteende, att ha lätt 

att kommunicera etc. Carlsten menar att idrottslärarnas osäkerhet berodde på att målen för 

ämnet är otydliga och ständigt i förändring (Carlsten 1989).  

 

Samma osäkerhet visade sig hos de idrottslärare som ingick i Claes Annerstedts (1991) 

avhandling från 1991. Hans syfte var att beskriva och analysera de skilda uppfattningar som 

existerar i idrottsämnet och vari idrottslärarkompetensen består. Han intervjuade 15 

idrottslärarutbildare, 15 idrottslärare och 15 idrottslärarstudenter. Annerstedt menar att lärarna 

uppvisade en osäkerhet och en avsaknad av självreflektion gällande sin egen kompetens men 

ansåg samtidigt att idrottslärarens kompetens till stor del baseras på idrottsliga färdigheter och 

kunskaper ”genomgående framhåller man att kompetensbasen givetvis utförs av idrottsliga 
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kunskaper och färdigheter” (Annerstedt 1991, s. 207). Vidare ansåg informanterna att en 

idrottslärare ska tycka om barn och vara intresserad av idrott. Utifrån informanternas svar 

delade Annerstedt upp dem i fyra olika kvalitativa skillnader om vad som menas med 

idrottslärarkompetens: 1. Skapa en trivsam atmosfär-dvs. lärarnas möjligheter att skapa en 

fungerande miljö under lektionerna, 2. Leda och planera arbetet-dvs. lärarens 

organisationsförmåga och den miljö där undervisningen sker, 3. Presentera innehållet på ett 

riktigt sätt- dvs. lärarens metodik och dennes förmåga att verbalt, kroppsligt och bildligt 

kunna presentera ämnet., 4. Lära ut- dvs. att kunna analysera och metodiskt leda eleverna till 

nya kunskaper vilket Annerstedt anser är den mest centrala idrottslärarkompetensen 

(Annerstedt 1991). 

 

Vidare undersöker Fabri och Mattson (2007) hur idrottslärarutbildare talar om vad blivande 

idrottslärare bör ha för personliga färdigheter i idrott. Närmare bestämt fokuserar de på 

betydelsen av praktisk personlig färdighet hos idrottslärarstudenter. Fabri och Mattson 

genomförde intervjuer med 16 stycken idrottslärarutbildare. Det resultat som framkom var att 

det fanns en skillnad mellan vad styrdokumenten och vad idrottslärarutbildarna faktiskt 

beskriver att idrottslärarstudenterna ska kunna gällande idrottslig praktik. 

Idrottslärarutbildarna menade exempelvis att det var bra att ha praktisk personlig färdighet för 

att kunna visa och tydliggöra vad en idrottslärare vill förmedla gällande motoriska färdigheter 

”ska man undervisa i idrott behöver man inte vara jätteduktigt i allting men man ska ha 

prövat, man ska ha testat och ha förståelse för allting man ska undervisa i” (Fabri & Mattsson 

2007, s. 46-47). Detta speglade flera av idrottslärarutbildarnas uppfattningar kring betydelsen 

av praktisk personlig färdighet. De ansåg även att det var väsentligt att ha dessa färdigheter 

för att känna sig trygg i sitt ledarskap samt att en idrottslärare ska ha testat en övning innan en 

lektion så att denne känner sig säker, en personlig trygghet. Idrottslärarutbildarna menar också 

att en idrottslärare nödvändigtvis inte behöver kunna stå på händer eftersom det oftast finns 

elever som kan göra det, men att det däremot finns vissa saker som en idrottslärare måste 

kunna som exempelvis dans. Dessutom menar de att studenterna som kommer in på 

idrottslärarutbildningen är mer ensidigt tränade idag utifrån vissa sporter såsom bollspel, 

vilket kan bli ett hinder för att lära sig andra sporter under utbildningstiden (Fabri & Mattsson 

2007).  

 

I relation till idrottspecifika färdigheter anser de att en idrottslärare måste kunna vissa saker 

som exempelvis att simma och mottagning och tekniska färdigheter i relation till 
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redskapsgymnastik. Vidare frågar de idrottslärarutbildarna om examinationerna i de praktiska 

momenten, där de exempelvis anger att det krävs en viss personlig färdighet i bollspel men att 

den inte examineras. Men detta med examinerande delen verkar vara ett svårt ämne, en 

informant säger ”det är olika mellan olika idrotter och det är mitt stora dilemma” Jag har 

väldigt svårt, för vad är det jag ska bedöma? Är det bara vad den personen kan i handboll eller 

fotboll eller hur den är färdighetsmässigt, vad den kan teoretiskt” (ibid, s. 57). Därtill anger 

idrottlärarutbildarna att de inte lägger så stor vikt på den personliga praktiska färdigheten 

under utbildningstiden och anser generellt att studenterna har sämre färdigheter nu än när de 

själva utbildade sig. Sammanfattningsvis menar Fabri och Matsson (2007) att det inte verkar 

legitimt att ställa krav på praktisk personlig färdighet utifrån deras resultat.  

 

Samma ambivalens hos idrottslärarutbildarna gällande den kroppsliga förmågan framkom 

också i Håkan Larssons (2009) undersökning. Han genomförde en studie i uppdrag av 

Göteborgs universitet som bestod i att utvärdera deras lärarutbildning med inriktning idrott 

och hälsa, i syfte att identifiera förbättringsområden. Larsson intervjuade fyra lokala 

lärarutbildare, fyra högskoleförlagda lärarutbildare, fyra lärarstudenter samt genomförde en 

enkät med 23 lärarstudenter. Informanterna fick bland annat svara på frågor om vad de tyckte 

om lärarutbildningen, vad som kännetecknar en bra lärare och syn på integrering av teori och 

praktik. Utifrån lärarstudenternas svar framkom det två gemensamma nämnare när de skulle 

beskriva vad som kännetecknar en duktig idrottslärare, engagemang samt idrottsintresse och 

idrottskunskaper. Engagemang handlar om att en lärare ska ha social kompetens, ha förmåga 

att läsa av olika elevgrupper och förstå hur eleverna mår, vilket också kan resultera i att 

eleverna får ett större förtroende för läraren. Idrottsintresse och Idrottskunskaper handlar om 

intresse och kunnande, vilket verkar hänga hop med engagemanget. Det framkommer också 

att en idrottslärare ska vara mångsidig och ”kunna lite om allt” som en lärarstudent uttrycker 

det. Hos lärarutbildarna lyfts samma bild fram gällande vad som kännetecknar en bra 

idrottslärare. Förutom engagemang och idrottskunskaper menar lärarutbildarna att en 

idrottslärare ska ha kunskaper om barn- och ungdomars utveckling och socialisation samt att 

vara en god förebild. Gällande idrottskunskaper anser de att en bra idrottslärare ska ha en bred 

ämneskompetens. Inom ämneskompetensen inkluderas både praktisk och teoretisk 

kompetens, vilket innebär att en idrottslärare måste både ha idrottsliga färdigheter samtidigt 

som att de ska vara teoretiskt förankrade (Larsson 2009).  
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Lärarutbildarna menar att studenternas idrottsliga färdigheter är tämligen bristfälliga, att det 

således inte finns någon bredd och att det behövs högre krav på denna del i utbildningen. 

Samtidigt menar de att en idrottslärare inte nödvändigtvis behöver vara duktig i idrott för att 

bli en bra idrottslärare. Däremot tar Larsson upp en intressant aspekt utifrån lärarutbildarnas 

svar gällande idrottsliga färdigheter ”Samtidigt framhåller flera att den personliga färdigheten 

är relaterad till studenternas förmåga att ”få med sig eleverna”, att ”visa” och att bli legitima 

undervisare i elevernas ögon. Den personliga idrottsliga färdigheten (idrottslärarens kropp) 

blir på så vis ett pedagogiskt- didaktiskt arbetsredskap i undervisningssituationen” (Larsson 

2009, s. 34). Alltså blir undervisningen i idrott och hälsa trovärdigare utifrån elevernas 

synvinkel ifall en idrottslärare kan demonstrera idrottsliga färdigheten. Liknande åsikter 

framkommer bland idrottslärarstudenterna då de anser att både trovärdigheten och tryggheten 

i undervisningen ökar när en idrottslärare har de grundläggande idrottsliga färdigheterna. 

Samtidigt menar de att det är viktigare att kunna hjälpa eleverna att utföra en övning än att 

själv som idrottslärare kunna utföra den (Larsson 2009).  

 

1.3.5 Elevers uppfattning om idrott och hälsa 

Det existerar inte mycket forskning om vilka uppfattningar elever har gällande vad som 

utmärker idrottlärarkompetens eller vad som kännetecknar en bra idrottslärare. Det som 

däremot finns är vad elever tycker om ämnet idrott och hälsa 

 

År 2003 publicerade Skolverket en rapport NU-03 ”Nationella utvärderingen” (Eriksson et al. 

2005; Skolverket 2003) som innehåller betraktelser över grundskoleämnenas nuläge och 

framtid, där bland annat idrott och hälsa förekommer. I rapporten redovisas elevers 

uppfattning om ämnet idrott och hälsa i årskurs 5, 9 och gymnasiet årkurs 2. Rapporten visar 

att en majoritet av eleverna anser att ämnet idrott och hälsa är kul och värdefullt. Eleverna 

menar att det väsentligaste med ämnet är bland annat att ha roligt genom att röra på sig (75 

%), lära sig samarbeta (66 %), känna att kroppen duger. Det som eleverna anser är minst 

viktigt är att tävla och utveckla kunskaper om natur och miljö. De anser också att ämnet har 

en stor påverkan på deras kondition, rörlighet och styrka samt hur de mår (ibid).  

 

I studien Vad lär man sig på gympan belyser Larsson (2004) vad elever i årskurs fem har för 

uppfattningar om ämnet i Idrott och hälsa. Larsson intervjuade 43 elever och ställde 

exempelvis frågor som Vad är meningen med ämnet? Vad lär man sig och vad ska man lära 
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sig? Det framkom att eleverna inte alltid verkar vara medvetna om att de har haft ett visst 

innehåll på idrottslektionen. Samtidigt verkar eleverna tycka att idrott och hälsa är ett roligt 

ämne eftersom de får vara fysiskt aktiva och får ett tillfälle att röra på sig. Dock när det 

förekommer inslag under idrottslektionen som liknar de teoretiska ämnena kan det upplevas 

som negativt, vilket kan tolkas som att eleverna inte ser på ämnet som ett ämne där lärande 

sker utan snarare tillfälle att röra på sig. Vissa av de intervjuade eleverna anser att 

idrottsläraren är bra och några elever menar att orsaken till att de gillar idrott är för att de har 

en bra idrottslärare. Sammanfattningsvis uppfattar eleverna ämnet idrott och hälsa som 

väsentligt och på samma nivå som de övriga ämnena eftersom de får ett tillfälle att vara fysisk 

aktiva. Samtidigt menar Larsson att idrottsläraren måste bli tydligare med att formulera idrott 

och hälsa som ett kunskapsämne utan att minska ner den fysiska aktiviteten, vilket han ser 

som en utmaning (Larsson 2004). 

 

1.3.6 Sammanfattning av forskningsläget 

Sammanfattningsvis framträder en mångsidig men ändå samstämmig bild rörande 

idrottslärarkompetensen. Utifrån den tidigare forskningen går det att urskilja flera 

gemensamma nämnare om vari idrottslärarkompetensen består. Den första berör 

idrottslärarens praktiska och teoretiska kunskap som både Rønholt (2001) och Larsson (2009) 

tar upp, exempelvis att ha kunskap om kroppen samt att kunna utföra ett skridskostopp. Detta 

hänger ihop med Dales (1993) första kompetensnivå som handlar om genomförandet av 

undervisningen och innebär att ha förmåga att instruera en rörelse eller övning. Vilket i sin tur 

kan kopplas ihop med Annerstedts (1991) resultat som visar att en idrottslärare ska ha 

förmåga att verbalt, kroppsligt och bildligt kunna presentera ämnet. Den andra berör 

idrottslärarens sociala och relationella kompetens. Här menar Rønholt (2001) att en 

idrottslärare ska kunna samverka med sina elever samtidigt som Larsson (2009) tar upp 

dennes engagemang och förmågan att läsa av olika elevgrupper. Samtidigt som Carlsten 

(1989) menar att en idrottslärare ska ha förmåga att kunna kommunicera med sina elever samt 

kunna förstå olika elevers beteende. Samtliga inkluderas allt i idrottslärarens sociala och 

relationella kompetens. 

 

Den tredje berör idrottslärarens förmåga att leda och organisera undervisningen. Rønholt 

(2001) och Larsson (2009) menar att en idrottslärare ska ha förmåga att kunna organisera och 

strukturera undervisningen på olika sätt. Medan Annerstedt (1991) anser att en idrottslärare 
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ska kunna leda och planera arbetet samtidigt som Carlsten (1989) menar att det är viktigt att 

vara organisatör; flexibel och kunna klara av oförutsedda situationer. Den fjärde berör 

idrottslärarens personliga egenskaper som endast tas upp av Rønholt (2001) och Larsson 

(2009). Rønholt (2001) menar att en idrottslärare ska ha kompetens att använda personliga 

känslor och reaktioner i sin undervisning medan Larsson (2009) nämner ett antal personliga 

egenskaper såsom flexibilitet, lyhördhet, ödmjukhet, självkritik, intresse, empati, inspirerande 

och motiverande.  

 

Ovanstående är de gemensamma drag inom idrottslärarkompetensen som finns i forskningen. 

Tilläggas ska att det också finns kompetenser som inte hänger ihop med varandra eller som 

endast förekommer en gång, exempelvis som Dales (1993) kompetensnivå K2 och som 

handlar om det som sker utanför idrottshallen. Gällande idrottslärarens kroppsliga förmåga 

verkar det finnas en oenighet bland både idrottslärarstudenter och bland idrottslärarutbildare. 

Dels ansåg de att en idrottslärare behöver ha idrottslig erfarenhet för att ha förståelse för allt 

denne ska undervisa i, dels för att kunna känna sig trygg i sitt ledarskap. Samtidigt menar de 

att det alltid finns elever som kan hjälpa till att visa en övning och att det är viktigare att 

kunna hjälpa en elev att utföra en övning än att själv som idrottslärare kunna utföra det 

(Larsson 2009; Fabri & Matsson 2007).  

 

Följaktligen visar den tidigare forskningen dels en överensstämmande uppfattning om vilka 

kompetenser en idrottslärare ska ha (Rønholt 2001; Larsson 2009; Carlsten 1989; Annerstedt 

1991; Dale 1993), dels en icke samstämmig bild huruvida den kroppsliga förmågan hos 

idrottslärare är viktigt eller inte (Larsson 2009; Fabri & Mattsson 2007). Konstateras kan att 

det finns brist på forskning gällande gymnasieelevers uppfattning om idrottslärarkompetens 

och vikten av den kroppsliga förmågan hos idrottslärare.  

 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka gymnasielevers uppfattningar om idrottslärarkompetens och specifikt 

huruvida de anser att det är viktigt att en idrottslärare har en god kroppslig förmåga i syfte att 

demonstrera en övning. 
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Frågeställning: 

Hur värderar gymnasieelever olika idrottslärarkompetenser?  

Vilka uppfattningar har gymnasielever om den kroppsliga förmågan hos en idrottslärare?  

 

1.5 Teoretiskt ramverk 

I Larsson utvärdering (undersökning) av idrottslärarutbildningen vid Göteborgs universitet 

ställde han frågorna ”Om man talar om skolämnet idrott och hälsa i termer av lärande, vad ska 

elever i skolan då lära sig i ämnet” och ”vilka kunskaper behöver en idrottslärare för att kunna 

planera, genomföra och utvärdera undervisning för ett sådant lärande?”. Utifrån svaren 

framkom det fem olika kategorier som kommer utgöra denna undersöknings teoretiska 

ramverk. Orsaken till valet av just denna kategorisering är att det är den senaste svenska 

undersökningen gällande idrottslärarkompetens samtidigt som den i princip stämmer överens 

med vad tidigare forskning visar. Kategorisering av kompetenserna är följande: 

 

Praktiska kunskaper/kroppslig förmåga innebär att en idrottslärare ska kunna ha ett brett 

rörelseregister, kunna röra sig på ett mångsidigt sätt och ha kunskap i ett flertal olika idrotter. 

Detta innebär att en idrottslärare ska ha förmåga att kunna demonstrera och förklara en 

övning/idrott samt inneha idrottsliga färdigheter. 

 

Teoretiska kunskaper behandlar kunskaper om ledarskap, retorik och ämneskunskaper. Det 

sistnämnda handlar framför allt om kunskaper rörande fysiologi, kroppen, träningslära och 

kost samt idrottsdidaktik. 

 

Ledarskapsförmåga och organisatorisk förmåga, innebär att ha en väl fungerande pedagogik 

som även är tillämpbar i stressade situationer. Även frågor rörande disciplin ordning, omsorg 

för eleverna och kunna gruppera dem inför olika arbetsuppgifter 

 

Didaktisk förmåga innebär att som lärare kunna överföra sina egna ämneskunskaper så att det 

blir begripligt för eleverna. Läraren ska även veta om varför hen har valt ett visst innehåll (de 

didaktiska frågorna) och arbetssätt och sedan kunna anpassa det efter varje elev samt kunna 

planera undervisningen. Dessutom ska en lärare kunna väcka elevers intresse för ämnet.  
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Personliga egenskaper, innebär exempelvis flexibilitet, lyhördhet, ödmjukhet, självkritik, 

intresse, empati, inspirerande och motiverande- att vara genuint intresserad för sina elever 

samt att kunna anpassa sin undervisning efter varje elevs behov (Larsson 2009) 

 

Den tidigare forskningen (Rønholt 2001; Larsson 2009; Carlsten 1989; Kernell 2002) visar att 

den sociala kompetensen är central hos idrottslärare och därför har den också lagts till i det 

teoretiska ramverket. Den är till viss del sammanflätad med kategorin Personliga egenskaper.  

 

Social kompetens- ska kunna lyssna och förstå elevernas tankar, med andra ord inneha 

inlevelseförmåga. Därtill ska läraren upprätthålla en god stämning under undervisningen samt 

kunna samarbeta med sina elever.   

 

Tilläggas ska att i denna undersökning kommer begreppet kroppslig förmåga att användas 

istället för praktisk kunskap som Larsson benämner det. Anledningen till detta är att kroppslig 

förmåga är mer allmänt känt begrepp än praktisk kunskap som kan associeras med något helt 

annat och därmed misstolkas. Vidare kommer ovanstående idrottslärarkompetenser användas 

för att konstruera frågor till enkätundersökningen samt för att analysera resultatet. 

 

2 Metod 
Undersökningen har en kvalitativ ansats och består av en kombination av intervjuer och 

enkäter. Att uppsatsen är av kvalitativ art är på grund av att större delen av empirin kommer 

att analyseras kvalitativ. Närmare bestämt kommer enkätundersökningens första del samt 

intervjuerna att analyseras kvalitativt, medan enkätens andra del kommer analyseras 

kvantitativt. Orsaken till valet av enkätundersökningen är intresset av gymnasieelevers 

generella uppfattning om idrottslärarkompetens, dvs. en stor populations åsikter och då är en 

enkät fördelaktigt att använda enligt Peter Hassmén och Nathalie Hassmén (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 229). Enkätundersökning är också bra eftersom det är enklare att 

generalisera resultat (May 2010, s. 160). I syfte att få en djupare förståelse om 

gymnasieelevers uppfattning gällande idrottslärarkompetens och huruvida idrottslärares 

kroppsliga förmåga är viktigt eller inte, kommer även två gymnasieelever intervjuas. 

Anledningen är att kvalitativa intervjuer ger möjligheten att gå in djupare på 

forskningsobjekten samtidigt som resultatet blir mer nyanserat än med enkäter (Kvale & 

Brinkman 2014). Denna kombination av metoder kan beskrivas på samma sätt som Kvale och 
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Brinkman (2014) beskriver blandade metoder. De menar att en intervju kan fungera som en 

hjälpmetod i förhållande till andra metoder; i detta fall enkätundersökningen. Vidare menar 

Kvale och Brinkman (2014) att kvalitativa metoder kan besvara frågor rörande hur något sker 

eller upplevs medan kvantitativa handlar om hur mycket av ett visst slag. Således är 

enkätundersökningen grunden i denna uppsats medan intervjuundersökningen fungerar mer 

som ett hjälpmedel för att få en djupare förståelse av elevers uppfattningar om 

idrottslärarkompetens.  

 

2.1 Urval och bortfall 

Enkätundersökningen genomfördes på 132 gymnasielever som gick i årskurs tre. Eleverna var 

utspridda på sex olika gymnasieskolor inom Stockholms län, detta är ett s.k. 

bekvämlighetsurval för att inte behöva resa så långt (Hassmén & Hassmén 2008, s. 94). I 

första hand prioriterades gymnasieklasser som har idrott och hälsa i årskurs tre men eftersom 

det bara fanns en skola som hade det blev nästa prioritering högskoleförberedande 

gymnasieprogram. Orsaken till detta är att de har längre erfarenhet av idrott och hälsa i 

allmänhet och idrottslärare i synnerhet. Dock har elever uteslutits som går på program med 

fokus på idrott och hälsa då det kan finnas en möjlig risk att de är mer positivt inställda till 

ämnet idrott och hälsa än övriga elever på gymnasiet. I andra hand har skolor valts som är 

någorlunda utspridda i syfte att få ett underlag som är förhållandevis representativt för 

gymnasieelever inom Stockholms län. Efter insamlandet av samtliga enkäter har sedan två 

gymnasieelever slumpmässigt valts ut till intervju. De kriterierna som skulle uppfyllas var att 

eleverna skulle ha svarat på samtliga frågor i enkäten samt att de inte fick gå i samma skola, 

för att på så sätt öka det representativa urvalet. Ena eleven som valdes ut kommer från en 

skola i Stockholms innerstad medan den andra eleven kommer från en skola i Stockholms 

förorter.  

 

Alla elever som närvarade vid undersökningstillfällena svarade på enkäten vilket innebär att 

det externa bortfallet bestod av dem som inte närvarade vid utdelningen av enkäterna. Det 

interna bortfallet, dvs. de frågor som inte är ifyllda, blev noll procent.  
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2.2 Enkät- och intervjukonstruktion 

Enkäten är konstruerad i två delar. Första delen består av frågor med fem svarsalternativ där 

varje alternativ representerar en av kompetenserna i Håkan Larssons (2009) kategorisering av 

idrottslärarkompetens, vilka är: Kroppslig förmåga, Teoretisk kunskaper, Personlig/social 

kompetens, Ledarskap- och organisatorisk förmåga och Didaktisk förmåga. 

Svarsalternativen, dvs. de olika kompetenserna, förekommer i en varierad följd i syfte att 

försvåra för informanterna att urskilja ett mönster för en viss kompetens. I enkäten fick 

eleverna instruktioner hur de skulle rangordna de olika svarsalternativen från ett till fem, där 

ett representerade det alternativ som bäst överensstämde med deras åsikt och fem motsvarade 

det alternativ som överensstämde minst. Anledningen till valet av rangordningsfrågor är för 

att synliggöra hur eleverna prioriterar de olika kompetenserna, alltså vilken kompetens som 

värderas högt respektive lägst i ett visst sammanhang. Det ska tilläggas att första frågan inte 

kommer att finnas med i analysen av empirin, utan existerar endast som en 

uppvärmningsfråga.  

 

Den andra delen av enkäten kan placeras in i en kategori som Hassmén och Hassmén 

benämner frågor gällande attityder och åsikter där de skriver ”vanligaste sättet att mäta 

attityder och åsikter är att ge respondenterna ett påstående som de sedan får ta ställning till” 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 230). Del två består av fem frågor där eleverna skulle gradera 

på en skala hur viktigt eller mindre viktigt de uppfattade de olika påståendena, vilka samtliga 

berör idrottslärares kroppsliga förmåga. Skalan graderas in i fyra svarsalternativ för att på så 

sätt förhindra att eleverna skulle kunna sätta svaret i mitten och således förhålla sig neutrala 

till påståendet. Ett exempel på påstående är ”Som idrottslärare är det viktigt att kunna utföra 

en kullerbytta” där eleverna hade svarsalternativen Inte alls, Mindre viktigt, Viktigt och 

Mycket viktigt att välja mellan. Orsaken till denna form av frågor är att undersöka åsikter om 

idrottslärares kroppsliga förmåga specifikt, dvs. vilka delar av den kroppsliga förmågan som 

är viktig (Se bilaga 2 Enkätmall).   

 

Därtill kommer som nämnts en halvstrukturerad intervju att tillämpas i denna undersökning. 

En halvstrukturerad intervju innebär att man använder sig av specifika frågor men samtidigt 

har ett mer öppet förhållningsätt än vid en strukturerad intervju (Se bilaga 3 Intervjuguide). 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) är en halvstrukturerad intervju positivt i den bemärkningen 

att en forskare inte behöver förhålla sig till ett slutet frågeformulär eftersom denne istället kan 
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utgå från olika frågeteman. I syfte att gå på djupet i elevernas tankar om 

idrottslärarkompetens var valet av halvstrukturerad intervju gynnsamt då det finns en 

öppenhet för följdfrågor, vilket i praktiken möjliggör för eleverna att besvara frågorna med 

egna ord än i en strukturerad intervju (Kvale & Brinkmann 2014, s. 43). I synnerhet då 

enkätundersökningen redan ger en ytlig och kvantitativ bild av elevernas uppfattningar om 

idrottslärarkompetens.  

2.3 Procedur  

Uppsatsprocessen börjades med en inläsning på ämnet för att därefter konstruera enkät- och 

intervjufrågor. Först konstruerades enkäten för att utifrån denna kunna formulera en 

intervjuguide som skulle komplettera de områden som inte kunde besvaras genom 

enkätundersökningen. Den halvstrukturerade intervjuguiden konstruerades utifrån syfte och 

frågeställningar där en s.k. trattmetod användes. Med det menas att intervjuaren inleder 

intervjun med bakgrundsfrågor för att därefter gå över till frågor av djupare art. Detta är 

fördelaktigt i den bemärkelsen att intervjupersonen blir mer avslappnad och därför kommer in 

i ämnet på ett ”mjukare” sätt (Kvale & Brinkman 2014). Dessutom togs det hänsyn till att 

intervjufrågorna ska vara kortfattade och lätta att förstå för intervjupersonen (ibid, s. 123ff). 

Vidare består intervjuguiden av två delar, dels en del som innehåller öppna frågor och som 

inte utgår från det teoretiska ramverket, dels innehåller frågor som delvis utgår från det 

teoretiska ramverket.  

 

När enkäten blev klar skickades mail ut till slumpmässigt utvalda lärare på olika gymnasier 

inom Stockholms län. Via mail bestämdes plats och tidpunkt med de sex stycken lärare som 

var först med att vara villiga att ställa upp. Enkäterna delades ut personligen till eleverna 

under deras lektioner, vilket i alla fall utom ett var lärarnas mentorsklasser. På den sista 

frågan i enkäten frågades om de även var villiga att delta i en intervju och att de i sådana fall 

skulle skriva sitt namn, telefonnummer och mailadress. Efter enkätkodningen togs kontakt 

med de två slumpmässigt utvalda eleverna. Intervjuerna genomfördes sedan i ett enskilt rum 

på elevernas respektive skola i syfte att de skulle känna sig bekväma samt att vi inte skulle 

kunna bli störda.  

 

Intervjuerna tog ca 30 minuter och ingen av informanterna valde att avbryta. Under 

intervjuerna noterades informanternas kroppsspråk och tystnadspauser då dessa kan vara 

intressanta för ytterligare analys. Vid transkriberingen lyssnades intervjuerna igenom två 
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gånger och skrevs ut bokstavligen. Tilläggas kan att de uttalanden som görs i intervjun har 

korrigerats i syfte att avidentifiera informanterna samt för att göra texten lättare att läsa. Efter 

transkriberingen placerades intervjusvaren in i olika kategorier utifrån det teoretiska 

ramverket gällande idrottslärarkompetens.  

 

2.4 Databearbetning 

Enkätundersökningens data behandlades i datorprogrammet Excel där en omkodning av 

svarsalternativen genomfördes. Den första frågan har dock inte kodats om eftersom den 

endast fanns med som en inledningsfråga och är därför inte relevant för resultatet. På de sex 

första frågorna skrevs en rubrik för varje kompetens för att förenkla inskrivningen av 

elevernas rangordning, exempelvis fr_2_teo och fr_2_kro. Detta innebär att det är kroppslig 

och teoretisk kunskap på fråga 2 som det handlar om. Ifall en elev hade rangordnat teoretisk 

kunskap som två och kroppslig förmåga som tre skrevs dessa siffror in under respektive 

kompetens. De fem efterföljande frågorna genomfördes på samma tillvägagångsätt som 

ovanstående, dvs. att svarsalternativen skrevs in som rubriker fast med skillnaden att det 

sattes en etta för varje inringat svar.  

 

Efter transkriberingen av intervjuerna genomfördes en kodning av informanternas utsagor för 

att få en översiktlig bild över dessa. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär kodning ”att 

man knyter ett eller flera textsegment för att underlätta senare identifiering av ett uttalande” 

(Kvale & Brinkmann 2014, s .241). Ett exempel hur kodningen gick till är ” Ja alltså det var 

mycket såhär, att han sa först och sen visade han.. så att det var båda” vilket i detta fall 

kodades om till nyckelorden ”han sa först och sen visade”. Med hjälp av kodningen fick jag 

en överblick av elevernas uttalanden och som gjorde att olika mönster kunde urskiljas, vilket 

sedermera möjliggjorde en kategorisering ”Kodning leder ofta till kategorisering vilket 

innebär att meningen i långa intervjutalanden reduceras till några få kategorier” (ibid, s. 243). 

I detta fall användes det teoretiska ramverket, dvs. de olika kompetenserna och kunde på så 

vis skapa olika teman utifrån kategorierna som jag tyckte passade ihop. Till exempel 

placerades ” han förklarar tydligt.. det är aldrig såhär… alltså det känns aldrig oklart vad man 

gör och han är alltid stöttande av eleverna och han anpassar alltid till vilken nivå man är på” 

och ” Ja men lite som det jag sa, att man stegvis trappar upp svårighetsgraden så att man ser 

vilka som eller vilka som inte kan” in under kompetensen didaktisk förmåga. 
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2.5 Forskningsetiska överväganden  

Innan intervjuerna och enkätutdelningen gavs det information om Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer, dvs. undersökningens syfte och vad de har för roll som 

informanter samt att det är frivilligt att delta (Informationskravet) och att de kunde avbryta sitt 

deltagande om de kände för det. Dessutom frågade jag om samtycke till att samtalet spelades 

in (Samtyckeskravet) och att den information som ges inte kommer att kunna härleda till dem 

som informanter (Konfidentialitetskravet). En ytterligare aspekt som brukar beröras i 

forskningssammanhang är om det är ett känsligt ämne, i detta fall anser jag att det inte är det 

och därför har det inte inneburit några större svårigheter varken med att dela ut enkäter eller 

intervjua eleverna. Tilläggas ska att samtliga elever är 18 år eller äldre och därför har inte 

målsmans tillstånd behövts.  

 

2.6 Reliabilitet och validitet i enkätundersökningen 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en mätning, exempelvis att man ska kunna få samma 

resultat vid upprepade mätningar. Därav får den tillämpade enkätundersökningen en hög 

reliabilitet eftersom den innehåller standardiserade frågor med fasta svarsalternativ. Dessutom 

genomfördes också ett pilottest för att höja reliabiliteten och validiteten i 

enkätundersökningen. Två lärarstudenter fick besvara enkäten och komma med synpunkter, 

vilket utmynnade i att några frågor korrigerades för att öka frågornas förståelse. Dessutom var 

jag noga med instruktionsbeskrivningen både muntligt och skriftligt vid utdelningen av 

enkäten samt som jag kontrollerade att den var lätt att besvara och att frågeformuleringen inte 

kunde missuppfattas. Sammanfattningsvis är samtliga föregående punkter sådant som höjer 

enkätundersökningens reliabilitet (Patel & Davidsson 2011, s. 105). Däremot sänks 

reliabiliteten eftersom det inte kan genomföras någon statistisk analys av resultatet då endast 

en grupp undersöks, dvs. det går inte att avföra ifall studiens resultat är slumpmässigt eller 

inte.  

 

Med validitet gällande enkätundersökningar menas att en enkät mäter det den avser att mäta. I 

denna undersökning berör det gymnasieelevers uppfattningar om idrottslärarkompetens och i 

synnerhet hur viktigt den kroppsliga förmågan är i syfte att demonstrera en övning. Således 

rör det sig om abstrakta fenomen som inte är lika märkbara som t.ex. längd. Därför gäller det 

att konstruera ett instrument som kan mäta idrottslärarkompetens och då är det bra att 
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exempelvis diskutera innehållsvaliditet. Enligt Patel och Davidsson kan (2011) 

innehållsvaliditet uppnås genom att översätta begrepp som är centrala i det teoretiska 

ramverket och överföra dessa till en uppsättning av variabler, vilka sedermera kan 

omformuleras till frågor: ”Innehållsvaliditeten gäller hela detta förfarande, från teori till 

enskilda frågor, och om innehållsvaliditeten är god har vi lyckats få en bra täckning av det 

problemområde vi ska studera samt en god översättning från teori till enskilda frågor” (ibid, s. 

103). Detta har alltså genomförts då jag utgick från det teoretiska ramverket och 

transformerade om de fem olika idrottslärarkompetenserna till svarsalternativ, vilket i sig 

stärker innehållsvaliditeten. 

 

Vidare finns det ett problem med denna enkätundersökning som både påverkar reliabiliteten 

och validiteten. Det handlar om hur tillförlitlig den tillämpade mätmetoden är för att just mäta 

vilken kompetens som gymnasieleverna värderar högst. Närmare bestämt kan det inte ges 

några motiv till varför det i enkätens första del ställs olika svarsalternativ/kompetenser emot 

varandra, eftersom placeringen genomfördes slumpmässigt. Vidare går det inte heller att 

uttala sig om vilken kompetens eleverna anser är viktigast generellt, utan att det endast går att 

antyda vilket svarsalternativ/kompetens som anses vara viktigast i ett visst sammanhang 

tillsammans med de andra svarsalternativen/kompetenserna. Detta går att liknas med att 

jämföra äpplen med päron eftersom ett svarsalternativ/kompetens betyder en sak och har ett 

värde i ett visst sammanhang, medan det svarsalternativet/kompetensen får ett helt annat 

värde och betydelse i ett annat sammanhang. Orsaken till detta tillvägagångssätt är att kunna 

ställa de olika kompetenserna emot varandra och inte skilja dem åt. Det övervägdes att 

konstruera en enkät med enbart påståendefrågor och som i sådana fall hade bestått av ca fem 

frågor som skulle få representera varje kompetens utifrån det teoretiska ramverket. Men det 

skulle fortfarande bli svårt att mäta vilken kompetens som gymnasieeleverna anser är 

viktigast eftersom man endast kan se hur viktigt en kompetens är och inte i relation till några 

andra kompetenser. Fördelen med den genomförda mätmetoden är att olika kompetenser ställs 

emot varandra, vilket gör att det går att urskilja ett mönster från enkäten och därigenom ge en 

antydan om vilken kompetens som är viktigt i ett visst sammanhang. Att det även genomförs 

två stycken elevintervjuer innebär också att det kommer gå att jämföra enkätundersökningens 

och intervjuundersökningens resultat med varandra och på så vis få ett mer tillförlitligt 

resultat. 
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2.7 Giltighet och tillförlitlighet i intervjuundersökningen 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan validitet i kvalitativ forskning liknas vid 

undersökningens giltighet, dvs. om den valda metoden är optimal för att undersöka det som 

den påstås undersöka (Kvale & Brinkmann 2014, s. 264). Således kan det handla om det finns 

en koppling mellan undersökningens syfte, intervjuns syfte och analysen av intervjun. I denna 

uppsats kombineras två olika metoder där syftet med intervjun var att på ett mer djupgående 

sätt undersöka gymnasieelevernas uppfattningar om idrottslärarkompetens. Därför 

konstruerades öppna intervjufrågor som gav informanterna möjlighet att själva beskriva och 

ge exempel på vad som karaktäriserar en bra idrottslärare för att därmed besvara 

forskningsfrågorna.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att reliabilitet i kvalitativ forskning huvudsakligen 

handlar om tillförlitligheten i att ett resultat kan uppnås igen av andra forskare. I syfte att höja 

reliabiliteten och validiteten konstruerades, som tidigare nämnts, en intervjuguide bestående 

av öppna frågor samt undvek att ställa ledande frågor vilket är ett sätt enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) att höja reliabiliteten. Dessutom genom att spela in och transkribera 

materialet två gånger höjs även reliabiliteten i denna intervjuundersökning (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 295).  

3. Resultat 
Denna del kommer inledas med resultatet från enkätundersökningen vilken består av två olika 

delar, dels hur gymnasieeleverna har rangordnat idrottslärarkompetenserna, dels hur viktigt 

den kroppsliga förmågan är hos idrottslärare utifrån de olika påståendena. Därefter följer 

resultatet från intervjuerna uppdelat i två olika delar. I första delen redovisas hur de 

intervjuade eleverna karaktäriserar en bra och en dålig idrottslärare och i den en andra 

redovisas deras uppfattning om den kroppsliga förmågan hos idrottslärare specifikt och på ett 

mer djupgående sätt.  
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3.1 Resultat från enkätundersökningen 

3.1.1 Rangordning av kompetenserna 

Enkäten innehöll fem likadana frågor: ”vad tycker du att en idrottslärare ska vara bra på? 

Nedan visas resultatet över hur gymnasieeleverna har svarat. Den första frågan har tagits bort 

eftersom den inte är relevant för undersökningens syfte (Se bilaga 2 Enkätmall). 
 

Tabell 1- Antal 1:a handsval för varje kompetens i procent samt svarsalternativen 

 
Kroppslig 

förmåga 

Didaktisk 

förmåga 
Teoretisk kunskap 

Ledarskap- och 

organisationsförmåga 

Social kompetens 

och personliga 

egenskaper 

Fråga 

2 

Idrott 

 

 

18 % 

Planera 

meningsfulla 

lektioner 

33 % 

Veta hur kroppen 

fungerar 

 

10 % 

Kunna organisera lektionen 

 

 

15 % 

Lyssna och förstå 

sina elever 

 

23 % 

Fråga 

3 

Ha färdigheter 

inom olika 

idrotter 

 

20 % 

Anpassa 

undervisningen 

efter varje elevs 

förmåga 

36 % 

Träningslära 

 

 

 

19 % 

Upprätthålla disciplin 

under lektionerna 

 

 

13 % 

Visa ödmjukhet 

inför sina elever 

 

 

11 % 

Fråga 

4 

Kunna 

demonstrera en 

övning 

 

15 % 

Förklara vad en 

specifik lektion 

går ut på 

 

25 % 

Kunskap om kost 

 

 

 

9 % 

Vara flexibel och kunna 

förändra när något inte 

funkar 

 

36 % 

Ha 

inlevelseförmåga 

för sina elever 

 

14 % 

Fråga 

5 

Kunna stå på 

händer 

 

 

4 % 

Kunna förklara 

hur ska utföra en 

övning 

 

18 % 

Regler inom olika 

idrotter 

 

 

5 % 

Vara motiverande 

 

 

 

52 % 

Upprätthålla en god 

stämning under 

lektionen 

 

23 % 

Fråga 

6 

Kunna utföra ett 

skridskostopp 

 

 

1 % 

Väcka elevers 

intresse för idrott 

och fysisk 

aktivitet 

75 % 

Träningsmetoder 

 

 

 

5 % 

Gruppera in elever 

 

 

 

2 % 

Kunna skapa en bra 

relation till alla 

elever 

 

16 % 
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Utifrån resultatet ovan går det att se på fråga två att gymnasieeleverna värderar idrottslärarens 

förmåga Att planera meningsfulla lektioner (didaktisk förmåga) högst. Därefter kommer 

förmågan Att kunna lyssna och förstå sina elever, dvs. idrottslärarens sociala kompetens och 

personliga egenskaper. Att veta hur kroppen fungerar (teoretisk kunskap) verkar däremot inte 

vara lika viktigt eftersom eleverna har värderat den tämligen lågt. I just det här sammanhanget 

och i relation till ovanstående svarsalternativ, värderas idrottslärarens kroppsliga förmåga som 

något mittemellan. Den är således varken betydelselös eller speciellt väsentlig. På fråga tre är 

det också den didaktiska förmågan som eleverna rangordnar högst och då gäller det 

idrottslärarens förmåga att kunna Anpassa undervisningen efter varje elevs förmåga. Därefter 

är idrottslärarens Färdighet inom olika idrotter som värderas näst högst av eleverna i just det 

här sammanhanget. Således tyder det på att den kroppsliga förmågan hos idrottsläraren är 

ganska väsentlig eftersom eleverna värderar denna förmåga högre än idrottslärarens teoretiska 

kunskap- Träningslära, förmåga att Upprätthålla disciplin under lektionerna (ledarskap- och 

organisationsförmåga) och att Visa ödmjukhet inför sina elever (social kompetens/personliga 

egenskaper).  

 

På fråga fyra värderar gymnasieeleverna idrottslärarens förmåga att Vara flexibel och kunna 

förändra när någonting inte funkar (ledarskap- och organisationsförmåga) högst. Sedermera 

rangordnar de idrottslärarens didaktiska förmåga, Att kunna förklara vad en specifik lektion 

går ut på, näst högst enligt eleverna. I just det här sammanhanget värderas idrottslärarens 

förmåga att Kunna demonstrera en övning (kroppslig förmåga) som mittemellan och kommer 

före idrottslärarens Inlevelseförmåga för sina elever (social kompetens/personliga 

egenskaper) samt dess Kunskap om kost (teoretiska kunskap). På fråga fem återkommer 

ledarskap- och organisationsförmågan som den viktigaste förmågan enligt eleverna i form av 

att en idrottslärare ska Vara motiverande. Den förmåga som anses näst viktigast är att kunna 

Upprätthålla en god stämning under lektionen, dvs. idrottslärarens sociala kompetens och 

personliga egenskaper. Att Kunna stå på händer (kroppslig förmåga) verkar vara helt 

betydelselöst för idrottslärare att kunna då det i detta sammanhang värderas lägst i jämförelse 

med ovanstående kompetenser samt Regler inom olika idrotter (teoretisk kunskap) och 

förmågan att Kunna förklara hur man ska utföra en övning (didaktisk förmåga). På fråga 6 

värderar en majoritet av eleverna att idrottslärares förmåga Att väcka elevernas intresse för 

idrott och fysisk aktivitet (didaktisk förmåga) som högst, näst högst värderas förmågan Att 

kunna skapa en bra relation till alla elever (social kompetens/personliga egenskaper). Att 
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Kunna utföra ett skridskostopp värderas som klart lägst av eleverna. Således verkar den 

kroppsliga förmågan hos en idrottslärare i form av att kunna utföra ett skriskostopp vara helt 

irrelevant för eleverna i relation till dess kunskap i Träningsmetoder (teoretisk kunskap) och 

förmågan att Kunna gruppera in elever (ledarskap- och organisationsförmåga). 

 

Totalt sett visar tabellen att på tre frågor värderar eleverna den didaktiska förmågan som högst 

hos idrottslärare. Den näst viktigaste förmågan totalt sett verkar vara idrottslärarens 

ledarskap- och organisationsförmåga. Detta innebär att den didaktiska förmågan, teoretisk 

kunskap samt den sociala kompetensen/personliga egenskaper inte är särskilt viktiga när 

kompetenserna ställs emot varandra i just de här sammanhangen. Angående idrottslärarens 

kroppsliga förmåga verkar det som att eleverna värderar den lägre när svarsalternativen inte 

uttrycker en specifik kroppslig förmåga exempelvis Kunna stå på händer och Kunna utföra 

ett skridskostopp, samtidigt som de värderar den högre när den uttrycks mer allmänt. 

Dessutom verkar eleverna värdera den kroppsliga förmågan högre i sådana sammanhang där 

den didaktiska förmågan också värderas högt, närmare bestämt när det gäller förmågor som 

har en direkt påverkan på undervisningens kvalité och utfall såsom att kunna Planera 

meningsfulla lektioner och Anpassa undervisningen efter varje elevs förmåga. 

3.1.2 Vikten av kroppslig förmåga 
Tabell 2- Vikten av kroppslig förmåga hos idrottslärare i procent 

Påstående 
Inte alls 

viktigt 
Mindre viktigt Viktigt 

Mycket 

viktigt 

”Som idrottslärare är det viktigt 

att ha personliga erfarenheter av 

sport/idrott” 

2 % 14 % 51 % 33 % 

”Som idrottslärare är det viktigt 

att praktisk kunna 

demonstrera/visa en övning” 

0 % 12 % 53 % 35 % 

”Som idrottslärare är det viktigt 

att kunna stå på händer” 
60 % 33 % 5 % 2 % 

”Som idrottslärare är det viktigt 

att själv vara idrottsintresserad” 
0 % 7 % 39 % 54 % 

”Det är viktigt för en 

idrottslärares trovärdighet att den 

själv har en god kroppslig 

förmåga” 

1 % 18 % 63 % 18 % 
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Utifrån ovanstående tabell går det att urskilja att idrottslärares kroppsliga förmåga varken är 

viktig eller betydelselös. Vidare anser en majoritet av gymnasieleverna att det är viktigt som 

idrottslärare att både ha personliga erfarenheter av sport/idrott och att praktisk kunna 

demonstrera/visa en övning. Samtidigt anser en övervägande del av eleverna att det inte alls 

är viktigt att kunna stå på händer som idrottslärare och 33 procent som mindre viktigt. Vidare 

verkar det vara väsentligt att en idrottslärare själv ska vara idrottsintresserad då lejonparten av 

eleverna ringade in svarsalternativet ”mycket viktigt” samtidigt som 39 procent anser det som 

viktigt. På det sista påståendet anser majoriteten av eleverna att det är viktigt för idrottslärares 

trovärdighet att de självs har en god kroppslig förmåga.  

 

En slutsats som kan urskiljas utifrån resultatet är att eleverna anser att idrottslärares 

kroppsliga förmåga är viktigt generellt sett, men att det däremot när ett exempel ges på en 

praktisk färdighet såsom att stå på händer verkar det inte vara speciellt viktigt. Således finns 

det ett överensstämmande resultat mellan tabell 1 och tabell 2 då eleverna värderar den 

kroppsliga förmågan högt när det inte uttrycks specifikt vilken kroppslig förmåga/idrottslig 

färdighet det handlar om (Se bilaga 2 Enkätmall).  

3.2 Resultatet från intervjuundersökningen  

3.2.1 Kompetenser hos en bra och en dålig idrottslärare 

När eleverna ska beskriva vilka egenskaper en bra idrottslärare ska ha framkommer det att 

didaktisk förmåga och sociala kompetens/personliga egenskaper anses viktiga, medan 

kroppslig förmåga inte framstår som lika viktig. Som exempel på social kompetens/personliga 

egenskaper som en bra idrottslärare har nämns ödmjukhet och öppenhet ”så att man kan ha en 

bra relation”. Gällande den didaktiska förmågan anser eleverna att en idrottslärare ska vara 

bra på att lära ut, dvs. att den ska kunna visa och förklara så att alla förstår samt kunna 

anpassa nivån till samtliga elever. Angående den kroppsliga förmågan menar de att 

idrottsläraren inte nödvändigtvis behöver vara bra på alla sporter, men att denne ändå ska 

kunna förstå och visa varför ett visst moment är bra: 
 

Man ska kunna förstå och visa, varför det här är bra. Exempelvis hur man tar hand om sin kropp 

och som gör att man mår bra så att man kan prestera bra i andra ämnen…det är liksom viktigt att 

få ett avbrott i de andra studierna också… 
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Sålunda ser eleverna det som viktigt att en idrottslärare ”kan sin sak” för att kunna bedriva sin 

undervisning i ämnet idrott och hälsa för att det senare ska kunna ge en positiv effekt i andra 

teoretiska ämnen.  

 

Vidare framkommer också ledarskap- och organisationsförmågan som en kompetens som en 

bra idrottslärare ska besitta tillsammans med social kompetens/personliga egenskaper och 

didaktisk förmåga. Som exempel på ledarskap- och organisationsförmåga säger eleverna att 

det inte ska vara för ”lalligt” på lektionerna och menar att eleverna inte ska kunna springa runt 

och bete sig hur som helst på idrottslektionerna. Samtidigt menar de att det är idrottslärarens 

ansvar att vara inkluderande, att alla elever ska kunna vara med och förstå vad de håller på 

med. Därefter kommer eleverna in på vad som de anser är viktigt att lära sig i ämnet idrott 

och hälsa:  
 

Alltså man förväntar sig liksom att man ska lära sig någonting inom idrott och hälsa, inte 

medvetet i alla fall… eller en grej är ju att man lär sig de här sociala färdigheterna… som 

samarbete och ledarskap och sånt....för det är ju inte liksom som att många andra ämnen att man 

lär sig just det här liksom.. sen är det kul att vara fysiskt aktiv...  

 

Således menar eleverna att den sociala kompetensen/personliga egenskaper är viktigt hos en 

bra idrottslärare. Samtidigt anser eleverna också att de egentligen inte lär sig någonting inom 

ämnet idrott och hälsa, utan att det istället verkar vara mer ett tillfälle för att få vara praktiskt 

aktiv. Sammantaget verkar den didaktiska förmågan hos eleverna vara central hos en bra 

idrottslärare då gällande dennes förmåga att få med alla elever och kunna anpassa 

undervisningen till varje elev.  

 

Den didaktiska förmågan är också i centrum när eleverna istället ska förklara vad som 

kännetecknar en dålig idrottslärare, en sådan verkar nämligen vara i avsaknad av didaktisk 

förmåga. Eleverna menar att en dålig idrottslärare är en sådan som bara kör på utan att ha 

någon baktanke med momentet:  
 

Ja men en som är ganska obrydd och typ ”ah men vi spelar bollsporter… det är lätt… jag delar 

in er i lag” Ja en som inte bryr sig och inte ser till varje individs enskilda behov…typ ”amen ni 

får vara i det laget, alla ni får vara i det laget” … 
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Ett annat elevexempel som framkom under intervjuerna handlar om en äldre idrottslärare. 

Denna lärare var både i dålig form och sträng samtidigt som den inte reflekterade över sin 

undervisning, utan att den bara ”körde bara på”: 
 

Det var mest så att alla fick bara springa runt, vi körde bara kondition liksom och varierade inte 

så mycket… det var ingen teori alls.. ja det var bara ”nu ska vi göra det här” och så stod han bara  

där o kollade på när alla körde 

 

En dålig idrottslärare kännetecknas således av en avsaknad av den didaktiska förmågan som 

främst synliggörs av att denne inte kan beskriva syftet (varför) med ett visst moment eller 

övning- en idrottslärare som bara ”kör på”. 

3.2.2 Kroppslig förmåga hos idrottslärare 

När det frågas om vilken syn de har på den kroppsliga förmågan framträder en splittrad bild 

gällande hur pass viktig den är hos en idrottslärare. Exempelvis ser den ena eleven den 

kroppsliga förmågan som självklar och som en viktig kompetens hos en idrottslärare, medan 

den andra eleven har en mer accepterande syn. Att å ena sidan är det bra om en idrottslärare 

har de grundläggande kunskaperna som behövs men å andra sidan är en idrottslärare också en 

människa med fel och brister. Ett exempel på detta är att när de har dans som moment brukar 

en elev få ta hand om lektionerna, eftersom deras lärare inte kan eller är osäker inom 

dansmomentet. Dock menar eleven att detta inte är problematiskt eller förändrar lärarens 

trovärdighet, utan att det snarare kan vara positivt: 
 

Ibland kanske det är skönt för eleverna att inte alltid behöva lyssna på sin lärare, att man just har 

en klasskompis som står där och får vara lärare.. . att man får mer respekt för yrket och för hur 

det faktiskt är… men som idrottslärare tror jag inte att… man behöver just ha alla… alltså kunna 

allt… allmänt vad som krävs.. alltså allt vad som ska göras på lektionerna… 

 

Att en elev får hålla i idrottslektionerna är alltså inte problematiskt då eleverna istället får en 

möjlighet att känna av hur det är att vara lärare och därmed också får en respekt för yrket. 

Dessutom menar eleven att en idrottslärare inte heller måste kunna genomföra allt som ska 

göras på lektionerna. Således ett uttryck för att en idrottslärare inte behöver ha alla kroppsliga 

förmågor.   

 

Den andra eleven har en mindre accepterande syn gällande den kroppsliga förmågan och ser 

den mer som ett axiom hos idrottslärare. Som exempel på detta nämner eleven att en 
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idrottslärare ska ha bra kondition, kroppskontroll, egen idrottserfarenhet, vara vältränad och 

ha idrottsliga färdigheter inom olika sporter. Annars finns risken att det kan leda till bristande 

respekt hos eleverna för idrottsläraren eftersom denne då inte ”kan” sitt ämne: 
 

Om man har en idrottslärare som är i jättedålig fysisk form och aldrig har sportat och inte har 

något att göra med idrott alls då tycker i alla fall jag att det blir väldigt svårt att respektera den 

personen. Men samtidigt måste man ju ha de sociala färdigheterna också, kunna kommunicera 

med sina elever på ett bra sätt...så det är liksom en blandning av praktisk och social färdighet.. 

 

Parallellt med den kroppsliga förmågan anser eleven också att det är viktigt en idrottslärare 

kan kommunicera med sina elever. Sålunda ska en idrottslärare ha en kombination av social 

kompetens och kroppslig förmåga.  

 

Vid frågan om de kan minnas en bra idrottslärare och vilka kompetenser denne i sådana fall 

hade, framkommer social kompetens/personliga egenskaper och kroppslig förmåga som 

viktiga. Det som gjorde idrottsläraren bra var att hen var karismatisk och eleverna kunde 

skämta med läraren. Detta resulterade i en mer personlig relation mellan eleven och läraren. 

En annan sak som gjorde idrottsläraren bra var att hen hade ett eget idrottsintresse, vilket både 

förbättrade gemenskapen mellan eleven och läraren och gjorde lektionerna roligare: ”man 

hade ju något gemensamt för att man gillade idrott och då blev lektionerna mycket roligare 

för att man kände att det är kul för att läraren tycker om vad han gör”.  

 

Samtidigt visar de intervjuade eleverna upp en ambivalens gällande vilken kompetens som är 

viktigast då de å ena sidan menar att det är den teoretiska kunskapen som är viktigast, 

exempelvis att en idrottslärare absolut ska ha teoretisk kunskap om kost, näring och träning, 

men att å andra sidan när de ska välja vilken kompetens som de facto är viktigast nämns den 

kroppsliga förmågan. Att om inte en idrottslärare har denna förmåga skulle det vara detsamma 

som att en matematiklärare inte kan matematik, vilket resulterar i att idrottsläraren förlorar sin 

legitimitet: 
 

Ja alltså om jag var tvungen att välja… ehm.. den som skulle vara viktigast………… det är nog 

den praktiska kunskapen skulle jag säga för om läraren inte… det är som att en mattelärare inte 

kan matte… då kan man ju aldrig säga att det är bra lärare, även om den personen är jättetrevlig.. 

så tycker jag ändå att man ska veta vad man håller på med… 
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I samma mening menar eleven dock att en idrottslärare inte behöver kunna precis allt och 

relaterar det till syftet med idrott: ”för det är ju inte det som är poängen med idrott egentligen, 

det är ju liksom inte att man ska lära sig att bli skitbra på någonting, på någon sport eller så… 

man ska ju lära sig de här sociala grejerna... och det teoretiska…”. Således verkar den 

kroppsliga förmågan vara viktig hos en idrottslärare, men även den 

socialkompetensen/personliga egenskaper och den teoretiska kunskapen.  

 

Följaktligen är det tydligt att det existerar en ambivalens om vilken kompetens som 

egentligen är viktigast, eftersom eleverna stundom svarar tvekande. Detta kommer också fram 

när det frågas om vilken kroppslig förmåga en idrottslärare i sådana fall inte behöver kunna: 
 

Jag tycker att man ska ha det grundläggande färdigheter i det mesta, men om det var något 

läraren inte kunde så jättebra, som typ basket så körde han youtube-videos/instruktioner istället 

och det tycker jag fungerade bra också… så det är typ samma sak som att se sin lärare framför 

sig göra det… 

 

Således menar eleven att en idrottslärare å ena sidan ska ha de grundläggande färdigheterna 

inom de flesta momenten, men å andra sidan gör det heller inte så mycket ifall de inte kan 

visa ett moment eftersom det går lika bra att visa det på Youtube. 

4. Diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur gymnasieelever värderar olika 

idrottslärarkompetenser och mer specifikt hur viktig den kroppsliga förmågan är hos en 

idrottslärare i syfte att demonstrera en övning. Denna del kommer att inledas först med en 

diskussion kring undersökningens resultat i relation till tidigare forskning. Detta kommer att 

redovisas utifrån de olika idrottslärarkompetenserna som det teoretiska ramverket består av: 

ledarskap- och organisationsförmåga, socialkompetens och personliga egenskaper, teoretisk 

kunskap, didaktisk förmåga och kroppslig förmåga. I den efterföljande delen kommer 

metoden att diskuteras.  

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.2 Ledarskap- och organisationsförmåga 

Resultatet visar att gymnasieeleverna värderade idrottslärarens förmåga att Kunna organisera 

lektionen ganska lågt i jämförelse med de andra kompetenserna i det sammanhanget. 
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Samtidigt tog inte de intervjuade eleverna upp organisationsförmågan som viktigt när de 

själva fick beskriva vad som karaktäriserade en bra idrottslärare. Sammantaget verkar inte 

ledarskap- och organisationsförmågan hos idrottslärare vara speciellt viktigt i jämförelse med 

de andra kompetenserna, men inte betydelselös heller. Exempelvis värderas förmågan att 

Vara flexibel och kunna förändra när något inte funkar högre i ett sammanhang där 

förmågorna att kunna Förklara vad en specifik lektion går ut på (didaktisk förmåga) och 

Kunna demonstrera en övning (kroppslig förmåga) förekommer. Att Vara flexibel och kunna 

förändra när något inte funkar stämmer delvis också överens med Rønholt (2001) som ansåg 

att en kompetent lärare ska kunna observera och avläsa en situation där det sker många saker 

samtidigt. Detta visade också Carlsten (1989) och Annerstedt (1991) då de undersökta 

idrottslärarna menade att vara organisatör och kunna klara oförutsedda situationer ska en 

duktig lärare ha förmåga till. Vidare ansåg eleverna att en idrottslärare ska kunna motverka att 

det blev ”lalligt” under idrottslektionerna, detta menade en av de intervjuade eleverna och är 

således ett uttryck för idrottslärares ledarskap- och organisationsförmåga. Sammantaget 

verkar resultaten från denna undersökning delvis stämma överens med den tidigare 

forskningen.  

4.1.3 Social kompetens och personliga egenskaper 

Eleverna värderade idrottslärares sociala kompetens och personliga egenskaper tämligen lågt 

till mittemellan. Exempelvis värderades Att Kunna organisera lektionen och att kunna 

Upprätthålla en god stämning under lektionen högre i samma sammanhang där att ha 

färdighet i Idrott (kroppslig förmåga) och att kunna Förklara hur man ska utföra en övning 

(didaktisk förmåga) värderades lågt. Det verkar som att den sociala kompetensen och de 

personliga egenskaperna är viktiga i sammanhang som mer berör idrottslärarens sociala 

kompetens än de personliga egenskaperna. Detta framkommer också i intervjuerna då 

eleverna menar att idrottslärare bör ha sociala färdigheter så att de kan kommunicera med sina 

elever på ett bra sätt. Föregående anser de intervjuade eleverna är viktigt eftersom det är inom 

ämnet idrott och hälsa som de lär sig ”de här sociala grejerna”. Således stämmer den tidigare 

forskningen till viss del överens med den här undersökningens resultat gällande idrottslärares 

sociala kompetens och personliga egenskaper. Rønholt (2001) menar exempelvis att en bra 

idrottslärare ska besitta kompetens i fyra olika områden: ämnesnivån, den relationella nivån, 

den personliga nivån och den tidigare diskuterade- organisatoriska nivån. Gällande den 

relationella nivån innebär det att en lärare ska ha social kompetens, att inneha förmågan att 

kunna samverka med sina elever samt att kunna använda sina personliga egenskaper och 
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känslor i sin undervisning. Att ha social kompetens, kunna förstå olika elevers beteende och 

ha förmågan att kunna kommunicera med sina elever var också något Carlsten (1989) visade i 

sin undersökning gällande vad en bra idrottslärare ska kunna. Dessutom ansåg idrottslärarna i 

Annerstedts (1991) studie att skapa en trivsam atmosfär är en väsentlig förmåga som en 

duktig idrottslärare ska besitta.  

4.1.4 Teoretisk kunskap 

Teoretisk kunskap hos idrottslärare värderades tämligen lågt i samtliga sammanhang. Enda 

sammanhanget där den teoretiska kunskapen i form av Träningslära värderas som 

mittemellan är då idrottslärarens förmåga Att anpassa undervisningen efter varje elevs 

förmåga (didaktisk förmåga) och att Ha färdigheter inom olika idrotter (kroppslig förmåga) 

värderas högre. Det sistnämnda är tämligen intressant eftersom Larssons undersökning visar 

att den kroppsliga förmågan hör ihop med de teoretiska kunskaperna, således kan det vara en 

orsak till att både Ha färdigheter inom olika idrotter och Träningslära har värderats tämligen 

högt. Sammantaget visar enkätundersökningen att den teoretiska kunskapen inte värderas 

speciellt högt av gymnasieleverna. Däremot ansåg en av de intervjuade eleverna att den 

teoretiska kunskapen är väsentlig och menar att en idrottslärare absolut ska kunna saker om 

kost, näring och träning. Eleven ser den teoretiska kunskapen som en självklarhet hos en 

idrottslärare och menar det ingår i dennes jobb att kunna det. Utifrån detta kan det dras en 

slutsats om att den teoretiska kunskapen värderas som lågt till mittemellan av eleverna vilket 

även överensstämmer med den tidigare forskningen då hälften visar att den är viktigt (Rønholt 

2001; Larsson 2009) medan den andra hälften inte tar upp den alls (Carlsten 1989; Annerstedt 

1991; Fabri & Mattsson 2007). Rønholt (2001) menar att en kompetent idrottslärare ska ha 

teoretiska kunskaper.  

4.1.5 Didaktisk förmåga 

Resultatet visar att den didaktiska förmågan är väsentlig. I enkätundersökningen värderar 

gymnasieeleverna den högt i samtliga sammanhang. Detta är förvisso ingenting konstigt 

eftersom det didaktiska är essentiellt inom lärarrollen. Att den didaktiska förmågan är viktig 

framkom också under elevintervjuerna. Eleverna menade exempelvis att en idrottslärare ska 

vara bra på att lära ut, kunna visa och förklara så att alla elever förstår. Vikten av den 

didaktiska förmågan hos idrottslärare visar sig också på ett motsatt sätt då en dålig 

idrottslärare karaktäriseras av att den brister i den didaktiska förmågan. De båda eleverna 

menade nämligen att en dålig idrottslärare är en sådan som bara ”kör på”, inte har någon 
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variation i sin undervisning samt inte verkar ha något syfte med ett moment. Sammantaget 

verkar den didaktiska förmågan hos en idrottslärare vara central även om det inte uttrycks 

explicit. Inom den tidigare forskningen uttrycks inte idrottslärares didaktiska förmåga explicit, 

utan implicit. Dale (1993) menar att det är viktigt att en idrottslärare kan ge instruktioner, 

iaktta vad som händer i praktiken och att ge eleverna feedback. I Larssons undersökning 

förekommer den didaktiska förmågan då det gäller vikten av att en idrottslärare kan anpassa 

undervisningen efter varje elevs förmåga medan i Annerstedts (1991) studie uttrycks implicit 

inom alla hans fyra kategorier. Utifrån den tidigare forskningen anses den didaktiska 

förmågan således som central och viktig, vilket således stämmer överens med resultatet från 

denna undersökning. 

4.1.6 Kroppslig förmåga  

Resultatet visar att det existerar en osäkerhet gällande huruvida den kroppsliga förmågan hos 

idrottslärare är väsentlig eller inte. Det verkar som att den vikten av den kroppsliga förmågan 

hos idrottslärare beror på i vilket sammanhang den placeras i samt om den uttrycks implicit 

eller explicit. Gymnasieeleverna tenderar nämligen till att värdera den kroppsliga förmågan 

lägre hos idrottslärare när det uttrycks specifikt vad denne ska kunna, exempelvis som att 

Kunna stå på händer och Kunna utföra ett skridskostopp. Vilket överensstämmer med Fabri 

och Mattssons (2007) studie där idrottsutbildarna exempelvis menade att man inte kanske 

behöver stå på händer som idrottslärare eftersom det oftast finns elever som kan göra det. 

Samma uppfattning visas också upp i andra delen av enkätundersökningen där 60 procent av 

eleverna inte alls tycker det är viktigt att kunna stå på händer som idrottslärare. 

Elevintervjuerna tyder på samma resultat. Eleverna kan inte riktigt specificera vilka 

kroppsliga förmågor en idrottslärare ska besitta för att kunna demonstrera en övning. Däremot 

anser de att det väsentligt att ha en bred rörelserepertoar, att ha ”grundläggande färdigheter i 

det mesta”. Föregående framkom också i Larssons (2009) undersökning. Således finns det en 

överenstämmelse mellan enkäten, intervjuerna och den tidigare forskningen (Larsson 2009; 

Fabri & Mattsson 2007). 

 

Samma ambivalens visar tidigare forskning, alltså att det existerar en oenighet om huruvida 

den kroppsliga förmågan hos idrottslärare är viktigt eller inte (Larsson, H 2009;Larsson, L 

2013; Rønholt 2001; Annerstedt 1991;Fabri & Mattson 2007). Idrottslärarutbildarna i Fabri 

och Mattsons (2007) undersökning menar å ena sidan att den kroppsliga förmågan är viktig 

för en idrottslärare eftersom den ökar förståelsen och inger en trygghet i ledarskapet. Å andra 
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sidan menar de att en idrottslärare inte behöver ha kroppslig förmåga i samtliga moment inom 

ämnet idrott och hälsa. Dessutom menar idrottslärarutbildarna att de inte lägger så stor vikt på 

den kroppsliga förmågan hos studenterna under deras utbildningstid (Fabri & Mattson 2007). 

Samma ambivalens visade idrottslärarutbildarna i Larssons (2009) undersökning. Å ena sidan 

menar de att idrottsliga färdigheter är relaterade till idrottslärares förmåga att legitimera sin 

undervisning. Detta på grund av att undervisningen blir mer trovärdig när en idrottslärare kan 

demonstrera en övning, vilket leder till att denne också får med sig sina elever. Å andra sidan 

menade idrottslärarutbildarna att en idrottslärare inte nödvändigtvis behöver vara duktig i 

idrott för att bli en bra idrottslärare, att det är viktigare att kunna hjälpa eleverna att utföra en 

övning än att själv som idrottslärare kunna utföra det (Larsson 2009).  

 

En annan aspekt som eleverna verkar värdera högt är att en idrottslärare själv ska vara 

idrottsintresserad och ha personlig erfarenhet av idrott. Det sistnämnda ansåg 51 procent av 

eleverna som ”viktigt” samtidigt som 54 procent av dem ansåg att det var ”mycket viktigt” att 

som idrottslärare själv ska vara idrottsintresserad. Exempelvis menade en av de intervjuade 

eleverna att lektionerna i idrott och hälsa blev roligare när hen själv kände av att läraren hade 

ett genuint idrottsintresse ”man hade ju något gemensamt för att man gillade idrott och då 

blev lektionerna mycket roligare för att man kände att det är kul för att läraren tycker om vad 

han gör”. Detta överensstämmer till viss del med den tidigare forskning som finns apropå att 

en idrottslärare själv ska vara idrottsintresserad (Annerstedt 1991; Larsson 2009). 

 

Utifrån ovanstående ges intrycket att eleverna inte kan specificera precist vad en idrottslärare 

praktiskt skall kunna demonstrera eller om de måste kunna allt denne ska lära ut. Med 

utgångspunkt i enkätundersökningen var det 53 procent av eleverna som ansåg det ”viktigt” 

att en idrottslärare praktiskt ska kunna demonstrera en övning och vid intervjuerna uttrycktes 

en liknande uppfattning, även om det fanns en viss ambivalens kring detta. Ena eleven 

menade att en idrottslärare inte behöver kunna just allt som ska genomförs på lektionerna i 

idrott och hälsa medan den andra eleven ansåg att det var viktigt. Hen menade exempelvis att 

en idrottslärare ska ha kunskap om kost, näring och träning, således att den kroppsliga 

förmågan egentligen inte behövs. Detta eftersom syftet med idrottsämnet inte är att man ska 

lära sig bli ”skitbra” på någonting, utan att man ska lära sig de ”sociala grejerna”. Alltså, 

eleven menar att det är viktigt att en idrottslärare besitter teoretisk kunskap kring idrott och 

hälsa samtidigt som den nödvändigtvis inte behöver kunna praktisk genomföra allting. En 

intressant aspekt som också framkommer, är att eleven menar att det är viktigt att en 
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idrottslärare är bra på de ”sociala grejerna” i kombination med den teoretiska kunskapen. 

Underförstådd kan det tolkas som att det är inom ämnet idrott och hälsa eleverna ska lära sig 

social kompetens och samarbetsförmåga. Samtidigt menar eleven att det är den kroppsliga 

förmågan som är den viktigaste hos en idrottslärare om den måste välja en av kompetenserna.  

 

Hos Fabri och Mattson (2007) framkom samma uppfattning där en av de intervjuade 

idrottslärarutbildarna menade att en person som ska undervisa i idrott och hälsa inte behöver 

vara jätteduktig på allting, men att personen däremot ska ha testat och ha förståelse för att allt 

denne ska undervisa. Samtidigt som Larssons studie (2009) visade att det är en fördel att 

inneha de kroppsliga förmågorna som ska läras ut eftersom undervisningen dels blir mer 

trovärdig, dels blir idrottsläraren mer trygg i sin yrkesroll.  

 

Det framkom både i Annerstedts (2001) och Carlstens (1989) undersökningar att 

idrottslärarna uppvisade en osäkerhet inför sin yrkesroll och kompetens. Vidare visade 

idrottslärarutbildarna och idrottslärarstudenterna i Larssons (2009) och Fabri & Mattsons 

(2007) undersökningar upp en ambivalens huruvida den kroppsliga förmågan är viktig eller 

inte; i sådana fall vad i denna kroppsliga förmåga som är viktigt. Detta stämmer också 

överens med denna studie då gymnasieeleverna visade upp en ambivalens gällande 

värderingen av olika idrottslärarkompetenser, i synnerhet den kroppsliga förmågan. Det kan 

möjligtvis vara så att den osäkerhet som framträder gällande idrottslärarens kroppsliga 

förmåga kan ha ett samband med det beskrevs i inledningen i denna uppsats (s. 2). Att den 

ambivalens som visar sig hos berörda parter har att göra med att ämnet som helhet är tämligen 

oklart. Dels att det inte existerar något specifikt syfte med vad ämnet ska bidra till, dels 

huruvida man ska se på ämnet som ett bildningsämne eller inte. Larsson (2013) menar ju 

exempelvis att en idrottslärare nödvändigtvis inte behöver ha allsidig rörelsekompetens i syfte 

att demonstrera en övning, om man ser på ämnet som ett bildningsämne. Detta ger även en av 

de intervjuade eleverna uttryck för då hen menar att ämnet idrott och hälsa inte är ett ämne 

där man medvetet lär sig någonting, istället ses det som ett roligt tillfälle att vara fysisk aktiv. 

Sålunda ser eleverna inte alltid på ämnet idrott och hälsa som ett bildningsämne där de lär sig, 

utan som ett ämne där de får vara fysiskt aktiva; i överenstämmelse med tidigare forskning 

(Eriksson et al. 2005; Skolverket 2003; Larsson 2004). Å andra sidan menar den andra 

intervjuade eleven att hen vill lära sig hur denne kan ta hand om sin kropp eftersom det ger en 

positiv effekt inom andra ämnen. Samtidigt som det är skönt att få ett avbrott i de teoretiska 
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studierna. En tolkning av detta kan vara att det är en förskjutning mot hälsa-hållet inom idrott 

och hälsa, således att det både kan handla om teoretisk kunskap och om kroppslig förmåga.  

4.2 Metoddiskussion 

I denna undersökning kombinerades två olika metoder, en intervjuundersökning och en 

enkätundersökning för att på så sätt kunna uppfylla undersökningens syfte. I 

enkätundersökningen har 132 gymnasieelever besvarat enkäten. Huruvida resultatet hade 

blivit annorlunda ifall fler elever hade besvarat enkäten är osäkert, dock är det föga osannolikt 

att det skulle blivit någon signifikant skillnad. Dessutom har två gymnasieelever intervjuats 

och möjligtvis kan det ha varit bra att genomfört någon ytterligare intervju. I synnerhet 

eftersom de båda eleverna hade något olika uppfattningar om idrottslärarkompetensen och 

skulle därför varit intressant vilken riktning den tredje eleven skulle ha tagit. Däremot hade 

resultatet troligtvis blivit annorlunda ifall det inte hade genomförts både en 

enkätundersökning och en intervjuundersökning. Speciellt eftersom enkäten ger en bred och 

ytlig bild av elevernas uppfattningar medan intervjun går mer på djupet. Således har de båda 

metoderna kompletterat varandra och har lett till att resultatet har blivit enhetligt- två metoder 

har blivit till en enhet. 

 

Den enkät som har använts består av två delar, en del där gymnasieeleverna rangordnade 

olika svarsalternativ/kompetenser och en del där de tog ställning till hur viktigt olika 

påståenden är gällande idrottslärarkompetens. Det finns dock fog för att vara kritisk mot 

enkätens frågor och det resultat som har framkommit. För det första har eleverna själva inte 

varit medvetna om att varje svarsalternativ representerar en kompetens utifrån det teoretiska 

ramverket. Anledningen till detta var att det skulle i princip varit omöjligt att få fram något 

resultat ifall kompetenserna hade skrivits ut och som eleverna sedan skulle ha fått rangordnat. 

Dessutom kan det finnas en risk med ett sådant upplägg eftersom eleverna kan ha 

underliggande värderingar gällande de olika kompetenserna, vilket i sig kan ge ett felaktigt 

resultat. För det andra kan tolkningen av varje kompetens och vad respektive kompetens ska 

innefattas av kritiseras, men till studiens försvar har den i största möjliga mån följt de 

beskrivningar för varje kompetens utifrån det teoretiska ramverket (Larsson 2009).  

 

För det tredje finns det ett problem med enkätundersökningens tillförlitlighet, då det inte kan 

ges några motiv till varför ett visst svarsalternativ har ställts emot ett annat då 

svarsalternativen har placerats ut slumpmässigt. Det finns exempelvis ingen anledning till 
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varför svarsalternativet Kunna stå på händer (kroppslig förmåga) har ställts mot Vara 

motiverande (Ledarskap- och organisationsförmåga) varav den praktiska kunskapen fick 4 

procent och ledarskap- och organisationsförmågan fick 52 procent. Exempelvis skulle dessa 

svarsalternativ kunnat få ett helt annat resultat om Kunna stå på händer ställdes mot 

Gruppera in elever i fråga 6 och tvärtom. Men till studiens försvar ska det tilläggas att 

resultatet inte ska tolkas kvantitativt utan snarare kvalitativt. Således att enkätens resultat kan 

ge en antydan om vilken kompetens eleverna anser är viktigt i ett visst sammanhang. I 

ovanstående exempel anser ju eleverna att det är viktigare att vara motiverande än att kunna 

stå på händer, just i det sammanhanget. Det är också så resultatet bör tolkas. För det fjärde har 

det inte genomförts någon statistisk analys av enkätens resultat eftersom det inte finns någon 

grupp att jämföra med. Det går med andra ord inte att avgöra om resultatet beror på slumpen 

eller inte. Däremot, eftersom det också har genomförts två stycken intervjuer samt att det 

finns en medvetenhet om undersökningens brister, kan ändå resultatet vara av betydelse. I 

synnerhet eftersom både enkätens resultat och intervjuns resultat till viss del stämmer överens 

med varandra stärks undersökningens tillförlitlighet och ”den samtidiga validiteten”: 
 

Det andra sättet att säkerställa validiteten, ”den samtidiga validiteten”, är att jämföra utfallet på 

vårt instrument med något annat tecken, s.k. kriterium på det vi vill mäta [...]Om vi t.ex. har 

konstruerat en attitydskala kan vi genomföra intervjuer för att se om de enligt skalan har en 

positiv attityd också visar den i intervjun och tvärt om. Utfallet på en enkät eller en observation 

kan också jämföras med utfallet på intervjuer 

(Patel & Davidsson 2011, s .103)  

 

4.3 Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur gymnasieelever värderar olika 

idrottslärarkompetenser och mer specifikt hur viktig den kroppsliga förmågan är hos en 

idrottslärare i syfte att demonstrera en övning. Resultatet visar att samtliga kompetenser i det 

teoretiska ramverket är viktiga men i olika grad. En tolkning är att man inte bör se på 

kompetenserna som antagonister utan att de hör samman. Det som verkar avgörande för hur 

eleverna värderar de olika idrottslärarkompetenserna är i vilka sammanhang det rör sig om. 

Ibland kan en kompetens värderas högt medan den i ett annat sammanhang värderas lågt. 

Sammantaget verkar det som att idrottslärarens didaktiska förmåga och den sociala 

kompetensen värderas lite högre än de andra kompetenserna. Att den didaktiska förmågan 

rankas högt är i sig inte konstigt eftersom den utgör en fundamental del inom yrkesrollen, inte 
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bara för idrottslärare utan för lärare i allmänhet. Angående vikten av den sociala kompetensen 

och de personliga egenskaperna hos idrottslärare så är detta en vital del när det gäller yrken 

där man arbetar tillsammans med människor. Samtidigt är inte ledarskap- och 

organisationsförmågan samt de teoretiska kunskaperna helt betydelselösa, eftersom de ändå 

framkommer både i enkätundersökningen och i intervjuundersökningen. Det ska poängteras 

att vid en diskussion kring de olika kompetenserna betyder det inte att det innefattar alla delar 

inom en viss kompetens, utan bara vissa delar. Exempelvis sa en av de intervjuade eleverna 

att den teoretiska kunskapen hos en idrottslärare är viktig och menade då dennes kunskap om 

kost och träning, inte att idrottsläraren behöver veta hur en person ska lyfta olika saker på ett 

ergonomiskt sätt.  

 

Angående den kroppsliga förmågan framkom en ambivalens hos gymnasieeleverna huruvida 

den är viktig hos idrottslärare eller inte. Det verkar som att den vikten av den kroppsliga 

förmågan hos idrottslärare beror på i vilket sammanhang den placeras i samt om den uttrycks 

implicit eller explicit. Eleverna tenderar nämligen att värdera den kroppsliga förmågan lägre 

hos idrottslärare när det uttrycks specifikt vad denne ska kunna. Det verkar heller inte som att 

en idrottslärare ska kunna allt denne ska lära ut samtidigt som vissa delar anses vara viktigt 

såsom den sociala kompetens och den didaktiska förmågan. Det är exempelvis inte ett 

problem ifall en idrottslärare inte kan ett visst moment såsom dans eller basket. 

 

Avslutningsvis är svaret på frågan hur gymnasieelever värderar olika idrottslärarkompetenser 

och speciellt gällande den kroppsliga förmågan hos idrottslärare i syfte att demonstrera en 

övning att det beror på. Det beror på vilket sammanhang kompetensen förekommer i och om 

kompetensen uttrycks implicit eller explicit. Gällande vikten av den kroppsliga förmågan hos 

idrottslärare existerar det en ambivalens. Å ena sidan verkar eleverna anse att den kroppsliga 

förmågan är viktig när det inte specifikt uttrycks vad för färdighet det gäller, å andra sidan 

anses den kroppsliga förmågan inte vara så viktig när den uttrycks specifikt såsom att kunna 

stå på händer. Till sist har bilden och förväntningarna på min kommande roll som idrottslärare 

förändrats en del. I synnerhet då eleverna har en mer accepterande syn på vilka kompetenser 

en idrottslärare behöver besitta. Samtidigt som det fortfarande är tämligen diffust vad en 

idrottslärare egentligen ska kunna, både teoretiskt och praktiskt. Som det framgår i början av 

denna uppsats har lärarna på GIH examinerat väldigt olika inom de praktiska momenten, vissa 

har varit mycket tillåtande medan andra har varit mindre tillåtande. Möjligtvis kan en idé i 

syfte att stärka bilden av läraryrket i allmänhet och idrottsläraryrket i synnerhet vara att ge 
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mer tydliga riktlinjer vari vår kompetens ska bestå. Mitt ställningstagande efter 

genomförandet av denna undersökning är att en idrottslärare ska kunna det denne ska lära ut, 

följdfrågan blir då vad eleverna ska lära sig i idrott och hälsa? Ja det beror på om man ser på 

ämnet som ett bildningsämne eller som ett tillfälle där eleverna ska vara fysiskt aktiva. 

 

Utifrån undersökningens resultat skulle det i framtiden vara intressant att undersöka om det 

finns något samband mellan gymnasieelever/idrottslärare/idrottlärarutbildare uppfattning om 

idrottslärarkompetens och vad de anser att ämnet idrott och hälsa ska syfta till. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: 
Syftet är att undersöka gymnasielevers uppfattningar om idrottslärarkompetens och specifikt 

huruvida de anser att det är viktigt att en idrottslärare har en god kroppslig förmåga i syfte att 

demonstrera en övning. 

 

Frågeställning: 

Hur värderar gymnasieelever olika idrottslärarkompetenser?  

Vilka uppfattningar har gymnasielever om den kroppsliga förmågan hos en idrottslärare?  

 
Vilka sökord har du använt? 
Kompetens, lärarkompetens, idrottslärarkompetens, praktisk färdighet, kroppslig förmåga 
hos idrottslärare, PE teacher skills, pe teacher demands competence, ämneskompetens idrott 
och hälsa, förväntningar idrottslärare, elevers uppfattningar idrott och hälsa 

 
Var har du sökt? 
Jag har använt mig av GIH:s bibliotekskatalog, PubMed och Google Scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google schoolar*idrottslärarkompetens 
Google schoolar*ämneskompetens 
Google schoolar*lärarkompetens 
Google schoolar*elevers uppfattningar*idrott och hälsa 
PubMed*PE teacher*skills 
GIHs biblotekskatalog*lärarkompetens 

 
Kommentarer 
Det har både varit lätt och svårt att hitta tidigare forskning gällande idrottslärarkompetens. 
Det var exempelvis lättare att hitta forskning om lärarkompetens än idrottslärarkompetens. 
Sen har det varit ganska svårt att hitta forskning om elevers uppfattning om kompetens hos 
idrottslärare samt deras uppfattningar om ämnet idrott och hälsa. Det sökverktyg som har 
fungerat bäst för mig är Google schoolar där jag har fått tag i flest relevanta artiklar för min 
uppsats 
 

 

 



 

Bilaga 2 Enkätmall 
 

 

 

Enkätundersökning 
Hej! 

Jag studerar till idrottslärare vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i 

Stockholm och går nu mitt sista år. Just nu skriver jag mitt avslutande 

examensarbete som ska handla om gymnasieelevers uppfattning vad en 

idrottslärare ska kunna eller inte kunna, dvs. vilken kompetens en idrottslärare 

ska besitta. För att undersöka detta ska jag genomföra en enkätundersökning och 

är väldigt tacksam om just du kan ställa upp. Du kommer givetvis vara helt 

anonym och den information som du bidrar med kommer endast att användas i 

denna undersökning. Enkäten är frivillig och om du känner dig obekväm eller 

vill avbryta får du självklart göra det. Jag är väldigt tacksam om du kan svara på 

frågorna så sanningsenligt som möjligt. 

 

Tack på förhand! 

/ Simon Frostner 

 

 

 

 



 

Har några frågor om enkäten eller undersökningen får du givetvis kontakta mig. 

Epost: simon.frostner@student.gih.se 

 
 

 

Enkätfrågor 

På följande frågor (1-6) ska du rangordna svarsalternativen från 1-5, där 1 är det alternativ 

som du tycker bäst överensstämmer med din åsikt och 5 är det alternativ som överensstämmer 

minst. 

 

 

Exempel 
Vilket ämne tycker du mest om i skolan? (Rangordna) 

 

Engelska   _3___   

 

Svenska   _5___ (5=överensstämmer minst) 

 

Historia   _1___ (1=överensstämmer bäst) 

 

Idrott och hälsa  _4___ 

 

Matematik   _2___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fråga 1. Vad tycker du ska prioriteras inom idrott och hälsa? 

 

*Fysisk aktivitet     ___ 

 

*Taktik och teknik inom olika idrotter   ___ 

 

*Hälsa    ___ 

 

*Att ha roligt    ___ 

 

*Lära sig samarbeta   ___ 

 

 

Fråga 2. Vad anser du att en idrottslärare ska vara bra på? (Rangordna) 

 

*Idrott    ___  

   

*Planera meningsfulla lektioner  ___  

   

*Veta hur kroppen fungerar (fysiologisk kunskap)    ___    

 

*Kunna organisera idrottslektionen  ___ 

 

*Lyssna och förstå sina elever  ___ 

 

 

Fråga 3. Vad anser du att en idrottslärare ska vara bra på (Rangordna) 

 

*Träningslära   ___ 

 

*Visa ödmjukhet inför sina elever  ___ 

 

*Anpassa undervisningen efter varje elevs förmåga ___ 

 



 

*Ha färdigheter inom flera olika idrotter  ___ 

 

*Upprätthålla disciplin under lektionerna ___   

 

Fråga 4. Vad anser du att en idrottslärare ska vara bra på? (Rangordna) 

 

Vara flexibel och kunna förändra när något inte funkar___ 

  

*Kunna demonstrera en övning  ___  

  

*Förklara vad en specifik lektion går ut på ___  

  

*Kunskap om kost   ___  

 

*Ha inlevelseförmåga för sina elever  ___   

 

Fråga 5. Vad anser du att en idrottslärare ska vara bra på? (Rangordna) 

 

*Kunna stå på händer   ___ 

    

*Vara motiverande (peppande)  ___ 

   

*Upprätthålla en god stämning under lektionen ___ 

  

*Regler inom olika idrotter  ___ 

   

*Kunna förklara hur man ska utföra en övning ___ 

 

Fråga 6. Vad anser du att en idrottslärare ska vara bra på (Rangordna) 

 

*Väcka elevers intresse för idrott och fysisk aktivitet ___ 

 

*Kunna utföra ett skridskostopp  ___  

 



 

*Träningsmetoder   ___ 

  

*Gruppera in elever   ___ 

 

*Kunna skapa en bra relation till alla elever ___  

 

 

Fråga 7-11 ska du ta ställning till följande påståenden genom att ringa in 

ett av de fyra svarsalternativen 

 
Fråga 7 

”Som idrottslärare är det viktigt att ha personliga erfarenheter av sport/idrott” 

 

Inte alls Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 

  

 

Fråga 8 

”Som idrottslärare är det viktigt att praktisk kunna demonstrera/visa en övning” 

 

Inte alls Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 

 

 

Fråga 9 

”Som idrottslärare är det viktigt att kunna stå på händer”  

 

Inte alls Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 

 

 

Fråga 10 

”Som idrottslärare är det viktigt att själv vara idrottsintresserad”  

 

Inte alls Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 

 

 



 

Fråga 11 

”Det är viktigt för en lärares trovärdighet att den själv har god kroppslig förmåga/praktisk 

färdighet”  

 

Inte alls Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 

 

 

Om du är villig att delta i en intervju där jag kommer ställa några ytterligare 

frågor om idrottslärarkompetens, ber jag dig att ange ditt namn, mobilnummer 

och mailadress nedan. 

 

 

Namn:____________________________________________________ 

 

Mobilnummer:_____________________________________________ 

 

Mailadress:________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 Intervjuguide 
Generella frågor: 

Vilket gymnasieprogram går du på? 

Vad är ditt favoritämne i skolan? 

Har du någon idrottslig bakgrund och i sådana fall vilken? 

Vad tycker du man borde lära sig inom idrott och hälsa? 

Temafrågor: 

1. Vad tycker du kännetecknar en bra lärare? 

 

2. Och vad kännetecknar då en bra idrottslärare? 

 

3. Vad tycker du skiljer en bra idrottslärare från en dålig idrottslärare? 

 

4. Kan du berätta om en bra idrottslärare som du har haft och i sådana fall försöka beskriva 

vilka egenskaper den personen hade?  

 

5. Hur tycker du att en idrottslärare ska förmedla kunskap? Hur lär du dig bäst?  

 

6. Kan du minnas en specifik händelse eller lektion när en bra idrottslärare har gjort/visat 

något som du tyckt har varit bra, vad det i sådana fall vad denne gjorde som var bra? 

 

7. Hur aktiv tycker du att en idrottslärare bör vara på idrottslektionerna? 

(Ska hen visa övningar? Vara med under olika aktiviteter som matcher, övningar, aktivister 

osv) 

 

8. Vilka praktiska färdigheter tycker du att en idrottslärare ska ha?  

 

9. Om du skulle vara rektor på en skola och skulle anställa en ny idrottslärare och du har två 

sökande med samma utbildning, vem skulle du då anställa? -Motivera varför 

 

10. Anser du att det är viktigt att en idrottslärare kan allt som den visar/demonstrerar? (Har 

den färdigheten som behövs, exempelvis stå på händer etc) 

 

 


