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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka när, hur och varför 

lärare i idrott och hälsa inom grundskolan använder, relaterar samt refererar, eller inte, till 

idrottshjältar och elitidrottshändelser i undervisningen. Studiens frågeställningar är: Vilken 

funktion har idrottshjältar och elitidrottshändelser i lärarnas undervisning? I vilka 

undervisningssammanhang brukar lärarna i idrott och hälsa använda sig av idrottshjältar samt 

elitidrottshändelser? Vad har de idrott och hälsa lärarna som väljer att inte använda, relatera 

eller referera till idrottshjältar och elitidrottshändelser under sina lektioner för ståndpunkt 

kring området? Utöver detta undersöks det om lärarnas sociala kategorier kan kopplas 

samman med deras ställningstagande, på grund av att tidigare forskning visar att kvinnor till 

större del inte kan relatera till idrottshjältar för att begreppet oftast är förknippat med manliga 

idrottare.    

 

Metod: För att besvara frågeställningarna har det utförts kvalitativa intervjuer med fyra män 

och fyra kvinnor som arbetar inom ämnet idrott och hälsa på grundskolan. Urvalet är baserat 

på lärarnas kön samt deras ställningstagande kring att applicera begreppen. Vid 

intervjutillfällena följdes en intervjuguide som är baserad på studiens teoretiska ramverk.  

 

Resultat och Slutsats: Studiens resultat visar att när lärarna använder sig av idrottshjältar och 

elitidrottshändelser sker det spontant i undervisningssammanhang, som genomgångar eller 

”när som helst” under dagen. Resultatet om hur lärarna använder samt vad begreppen har för 

funktion skiljer sig åt bland dem. Antingen används det för att relatera och referera eller för att 

använda till exemplifiering i undervisningen. Varför samt vilken funktion begreppen bör ha är 

sammankopplat med att lärarna betraktar dessa som ett pedagogiskt verktyg vid motivation, 

inspiration samt kontakt med eleverna. De lärare som anser att dessa begrepp inte ska vara 

med i undervisningen, har denna åsikt främst för att det inte finns beskrivet i läroplanen. Den 

slutats som kan dras är att lärarnas ställningstagande kring om dessa begrepp ska utgöra en del 

av undervisningen eller inte är kopplad med deras kön, idrottsliga bakgrund samt personliga 

intresse. De lärare som anser sig använda dessa begrepp är främst män som själva har ett 

intresse för elitidrott. De lärare som inte anser sig använda begreppen är främst kvinnor, som 

inte har något större intresse för elitidrott samt har kunskaper om läroplanens formuleringar.    



Abstract 

Purpose and set of questions: The purpose of this study is to ascertain, when, how and why 

teachers within the field of, sport and health, in elementary school, use as well as relate, refer, 

or not, to distinguished, so called sport heroes and elite sport events in their teaching. The 

questions in the study, are as follows: What purpose serves the mention of sport heroes and 

elite sporting events, in teaching of sports? In what context do teachers make use of sport 

heroes, as well as elite sport events? What standpoint do teachers take when deciding not to 

refer and relate to the concept of elite events and sport heroes? Furthermore, studies show that 

female teachers generally do not, refer to sport heroes and elite events in their teaching. This 

is because such concept is mainly associated with male sportsmen. 

 

Method: Qualitative research has been undertaken, with four men and four women, whose 

subject is sport and health in elementary school. The selection is based on the sex of the 

teachers, as well as their position in applying the concept in their teaching. An interview guide 

was followed, based on the theoretical framework. 

 

Conclusion and results: The study shows that teachers use the concept of sport heroes and 

elite events, spontaneously during the day, and in lessons. How it is applied and what function 

it has varies. It is either used to relate and refer, or to exemplify during lessons. The 

educational value, needs to be connected by the teacher's belief in the concept, in order to 

motivate and inspire. Therefore, making a connection with the pupils. Teachers that do not 

believe such concept should be used for educational purposes, do so because, it is not part of 

the curriculum. Teachers who apply the concept in their lessons, are foremost male, with 

interest in sport. Teachers who do not relate to it, tend to be women with less interest in sport, 

as well as having knowledge of the curriculum. Therefore, the study shows the standpoint 

regarding the use of such a concept for educational purposes, is connected to their sex, 

sporting background and personal interests. 
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1. Inledning  

Alla människor är olika och unika i sitt slag. Alla har vi olika sätt att se på saker och olika 

intressen som styr oss i hur vi är samt tänker i våra liv. En genre, ett musikband, ett 

fotbollslag, ett parti, en mamma, en fotbollsspelare är bara några exempel på personer och 

fenomen som kan påverka en person. Likt som i samhället i stort finns det i en klass olika 

individer med olika intressen, detta kan jämföras med idrottslärare som använder olika 

pedagogiska verktyg för att lyckas få med sig eleverna i idrottens alla moment och aktiviteter 

(Annerstedt 2007, s. 19 f.). Som snart färdigutbildade lärare i idrott och hälsa har det skapats 

ett intresse för oss hur idrottshjältar och elitidrottshändelser kan användas som ett verktyg i 

vårt kommande yrkesliv. Om dessa fenomen skulle kunna fungera som ett pedagogiskt 

verktyg eller om det istället är ett hinder i undervisningen. Kan det vara ett medel till att öka 

ett intresse hos någon elev inom ett visst moment, eller kan det användas på andra sätt i 

idrottsundervisningen? Vi har en uppfattning om att lärare i ämnet idrott och hälsa oftast 

själva har ett personligt intresse till någon idrottsgren och de hjältar som verkar inom dessa, 

samt att de delar med sig av sina intryck och tankar om dessa till sina elever. Undersökningar 

där just idrottshjältar och elitidrottshändelser kopplas samman med idrott och hälsa 

undervisningen i skolan är mycket svårt att finna, och därför undersöker denna studie ett 

outforskat område. Detta outforskade område sporrade oss ytterligare till att genomföra denna 

studie. Även om det inte finns tidigare forskning med direkt koppling till denna studie finns 

det forskning som kan sättas i förbindelse till vissa delar. Det finns forskning som har 

undersökt vad det är för olika typer av personer som folk ser upp till, vad en hjälte egentligen 

är och hur denna kan påverka ungdomar samt vad elitidrotthändelser har för påverkan. 

 

I denna studie undersöks åtta olika idrottslärares ställningstagande kring att använda, referera 

eller relatera till idrottshjältar och elitidrottshändelser i idrottsundervisningen. Studien är 

formad kring de didaktiska frågorna: när lärarna använder begreppen, hur detta sker och 

varför det anser att dessa ska utgöra en del i idrott och hälsa undervisningen. Den didaktiska 

frågan varför kommer även ställas i förhållande till de lärare som anser att dessa begrepp inte 

ska utgöra en del av undervisningen. Studien kommer även ställa idrottslärarnas definitioner 

av vad som utgör en idrottshjälte respektive en elitidrotthändelse i relation till hur forskarna 

anser att begreppen ska definieras. Hur och varför ska elitidrottshändelser och idrottshjältar 

användas i undervisningen eller ska de användas? Och när ska dessa i sådana fall användas? 

Definierar idrottslärarna dessa begrepp på liknade sätt som de olika forskarna? 
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1.2 Bakgrund  

1.2.1 Läroplan grundskolan  

I denna studie undersöks framför allt frågan om hur idrottslärarna använder sig av 

idrottshjältar och elitidrottshändelser i sin undervisning samt tar reda på varför de använder 

dessa. Vår föreställning är att lärare i idrott och hälsa använder idrottshjältar och 

elitidrottshändelser för att skapa en form av motivation till fysisk aktivitet. Om denna 

föreställning placeras i relation till läroplanen så står det i den beskrivet under skolans 

uppdrag att ” […] främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper 

och värden.” (Skolverket 2011, s. 9). Vidare i avsnittet som berör de övergripande målen och 

riktlinjerna, beskrivs det att ”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.” 

(Skolverket 2011, s. 13). Det står också i avsnittet att läraren ska ” […] ta hänsyn till varje 

enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande […] ” (Skolverket 2011, s. 

14). Trots att ordet ”motivation” inte används ordagrant i läroplanen så framställs vikten av att 

lärarna ska motivera sina elever i undervisningen till att utvecklas. 

 

Genom att denna studie fokuserar på elitidrottshändelser och därmed också elitidrott, är det av 

intresse att det inte går att utläsa några former av elitidrott varken i läroplanen eller 

kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan. Av det som kan utläsas av läroplanen ska lärare 

motivera sina elever, dock finns det inga beskrivningar om hur detta ska ske. Det finns inte 

heller några beskrivningar kopplade till att lärarna ska använda idrottshjältar eller 

elitidrottshändelser i sin undervisning. (Skolverket 2011) Denna studie undersöker om lärare 

väljer att beröra läroplanen i sina resonemang kring varför de använder eller inte använder 

dessa begrepp i sin undervisning, om de väljer att ta stöd i den för att legitimera sina 

resonemang eller för att hänvisa till den på andra sätt. 

 

1.2.2 Ämnet idrott och hälsa – Vad för kunskaper och hur dessa lärs in? 

Under slutet av 1800 - talet började idrotten att få plats i den svenska skolan. Redan när 

idrotten introducerades fick den kritik för att den skulle vara för tävlingsinriktad och av detta 

skulle ämnet idrott och hälsa förlora sin värdighet. Trots kritiken fanns det människor som 

hade en positiv inställning till idrotten och menade att den skulle bidra till en glädje som inte 

linggymnastiken gjorde. Successivt började idrotten ta över linggymnastikens roll, som ett 



3 
 

pedagogiskt verktyg till att fostra eleverna. Idrottens utveckling bidrog till att ämnet under 

1980 – talet ”tappade sitt fäste”. Osäkerheten byggde delvis på att ämnets utbildningsvärde 

inte fanns tydligt beskrivet i kursplanen. Under perioden dominerade olika sorters fysiska 

aktiviteter, vars syfte var att skapa en mer allmän psykisk, fysisk samt social utveckling hos 

eleverna, och att tävlingsmomentet inom idrotten bidrog till att det utformades en exkludering 

inom elevgrupper. Hur situationen inom ämnet var, blev en av de bidragande orsakerna till att 

det kom en ny skolreform 1994. En av de största förändringarna med den var att skolan skulle 

inneha ett tydligare kunskapsuppdrag istället för ett fostransuppdrag. (Larsson 2016, s. 53 ff.) 

 

I kombination med utvecklingen fick didaktiken och lärandet större utrymme i ämnet och 

inom lärarutbildningen än vad det tidigare hade haft. Lärarna i idrott och hälsa ska inte längre 

tala om mål utan istället fokusera på elevernas lärande. För att lyckas handskas med detta 

krävs det en förmåga att kunna växla fokus mellan eleverna och aktiviteten som pågår. Det 

handlar om att läraren måste inneha en tvådelad syn på undervisningsprocessen, där den första 

delen handlar om att lärarna ska skapa samt organisera aktiviteter och den andra delen 

fokuserar på elevens lärande. (Larsson & Meckbach 2012, s.12 ff.) I nuläget och med 

skolreformen Lgr11, är dilemmat för lärarna enligt professorn Håkan Larsson, att de skall 

forma ämnet till ett kunskapsämne samt att skapa ett ämne för alla. En annan problematik som 

verkar för lärarna i ämnet, är vilka specifika kunskaper som de ska lära sina elever. 

Forskningen visar att de metoder samt didaktiska tillvägagångsätt som lärarna använder till 

stor del bygger på att försöka hinna med så mycket fysisk aktivitet som möjligt. Varför 

lärarna använder denna metod beror enligt Larsson till viss del på deras osäkerhet kring vad 

det är eleverna egentligen ska få kunskaper om. Med Lgr11 har undervisningen formats till att 

bli målstyrd och lärarnas uppdrag är att vägleda eleverna så att de uppnår ämnets olika mål. 

(2016 s. 23, 44 & 188 f.) 

 

När lärarna i idrott och hälsa undervisar, intar de olika undervisningsstilar. Varför lärarna 

väljer att inta dessa beror till viss del på deras olika personliga intresse men främst handlar det 

om den osäkerhet som verkar kring vad det är för kunskap som ska läras inom ämnet. Inom 

didaktiken intar läraren antingen en form av reproduktiv – eller produktiv undervisningsstil. 

Inom den reproduktiva stilen bygger lärarens didaktik på att hen lämnar ett relativt minimalt 

ansvar till eleverna att kunna påverka själva. Genom deras tillvägagångsätt formuleras det 
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tydliga mål kopplat till det som utförs. Inom den produktiva stilen, bygger lärarnas didaktik 

på att eleverna tar mycket eget ansvar för att lösa uppgifter. Genom att tillvägagångssättet är 

relativt fritt, blir det komplicerat att formulera vad det är som utgör undervisningens mål. 

Enligt forskningen är det den produktiva stilen som lärare i idrott och hälsa främst väljer att 

använda. Forskarna anser att detta kan bli problematiskt då denna stil kräver att de har en god 

inblick i elevgruppens förkunskaper samt att de själva har goda ämneskunskaper. Genom att 

en stor del av lärarna inte har dessa kunskaper kan undervisningen och elevernas 

kunskapsutveckling bli negativt påverkat. (Larsson 2016, s. 101 ff.) 

 

För att ämnet idrott och hälsa samt lärarnas didaktiska tillvägagångssätt ska få en grund samt 

ha en tydlighet kring vilka kunskaper som undervisningen ska skapa bör det enligt Larsson 

ske en förändring. Han anser att ämnet bör undvika att placera rörelseaktiviteten i centrum, 

utan istället öka de ”teoretiska” delarna. Rörelseaktiviteten bör vara kvar men lärarna bör 

istället använda den som en metod för att undersöka, upptäcka samt öka elevernas 

handlingsförmåga. Vidare ska eleverna ges möjlighet att diskutera de normer och värderingar 

som kretsar kring rörelseaktiviteterna samt hur dessa skulle kunna placeras i sociala 

sammanhang. Larsson anser att lärarna inte bör vara experter på att betrakta om eleverna 

deltar i rörelseaktiviteter på ”rätt sätt”, utan att de istället ska kunna förmedla vad det är för 

rörelsekultur som verkar och genom detta lära sig om hur olika kulturer verkar. Han anser att 

lärarna i framtiden måste skapa en undervisning som frambringar en förståelse hos alla elever 

samt ett deltagande i olika former av rörelsekulturer. För att dessa förhoppningar ska kunna 

realiseras måste lärarna själva skapa sig en förståelse för vad olika rörelsekulturer innebär 

samt kan betyda olika för varje enskild elev. (2016, s. 308 f. & 320) Den kris som finns inom 

ämnet enligt Larsson, är relevant att undersöka om den framträder även hos lärarna i denna 

studie. Att undersöka om lärarna väljer och vet vad det är de enligt läroplanen ska förmedla 

för kunskaper till sina elever, eller om det förekommer en osäkerhet.  

 

1.2.3 Definitioner av begreppen  

Nedan kommer olika forskares definitioner av studiens begrepp, idrottshjälte och 

elitidrottshändelser, att presenteras. Syftet med att presentera forskarnas definitioner är att 

kunna ställa dessa i relation till de intervjuade lärarnas syn på begreppen. Definitionerna 

presenteras för att se om det finns olika uppfattningar om vad en idrottshjälte och en 
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elitidrottshändelse är. Något som möjligen skulle kunna påverka användningen av begreppen i 

undervisningen. 

 

Idrottshjälte 

Nationalencyklopedins definition av en hjälte bygger på att en person ska ha utfört något som 

av andra betraktas som väldigt tappert och genom detta väcker en beundran. Begreppet hjälte 

används i många olika sammanhang, där idrotten är en av dessa. Genom att hjälte kan kopplas 

samman med idrotten så har begreppet idrottshjälte uppstått. (Nationalencyklopedin) 

Begreppet idrottshjälte har olika betydelse och laddning, dels beroende på i vilket 

sammanhang som det används och dels av vem det är som läser/betraktar begreppet. Eftersom 

definitionen av vad som är en idrottshjälte är relativt brett, så varierar svaret beroende på vem 

som beskriver begreppet. Definitionen kan variera beroende på vem det är som beskriver 

begreppet. Nedan presenteras några exempel på hur olika forskare har valt att beskriva vad 

som representerar idrottshjältar för dem.  

 

En som har definierat begreppet i sin forskning är John Hellström. Hellström väljer dock att 

använda begreppet sporthjälte istället för idrottshjälte. Han menar att hjälte som begrepp är 

väldigt brett och bör skiljas åt i två kategorier. Dessa kategorier är mytologiska hjältar och 

historiska hjältar. Inom vår studie är det de historiska hjältarna som kommer att behandlas. 

Historiska hjältar definierar Hellström likt hur en person kan inta rollen som en sporthjälte 

utifrån tre faktorer. Den första som han presenterar är prestation. Inom denna bör personen ha 

utfört någon form av fysisk prestation. Kulturella traditioner och förväntningar har en stor 

påverkan på vilka fysiska prestationer som senare kommer att betraktas som en hjälteinsats. 

Den andra faktorn är person. Inom denna menar han att en person som har utfört en fysisk 

prestation måste, utöver detta, inneha personliga egenskaper samt ett synsätt som 

överensstämmer med hur en hjälte ska gestaltas. Inom detta har personens ras, kön, klass, 

sexualitet stor betydelse men främst hens nationella identitet. Nationella identiteten kopplas 

med var personen har sitt ursprung och att denna måste överensstämma med den nationella 

bilden som verkar, för att personen ska kunna identifiera sig som sporthjälte. Den tredje 

faktorn enligt Hellström är publik. Publiken är alla människor som kontinuerligt följer samt är 

engagerade i till exempel ett sportevenemang eller ett lag. Deras engagemang kan uttryckas 

genom att de kontinuerligt är där på plats eller att de följer vad som sker via media. Vad 
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publiken har för förväntningar, förhoppningar, värderingar och ideal kommer att ha betydelse 

för vem som kan definieras som en sporthjälte. (2014, s. 33–41) 

 

En annan forskare som har definierat begreppet i sina studier är Leif Yttergren. Yttergren 

använder dock inte benämningen idrottshjälte utan istället folkhjälte. En folkhjälte är enligt 

honom en person som långt efter sin aktiva karriär fortfarande väcker någon form av känslor 

inom en stor del av publiken. Det är inte endast de idrottsliga prestationerna som har 

betydelse, utan hen ska även visa egenskaper som är kopplade till vad majoriteten av 

befolkningens ideal samt värderingar är. Yttergren menar utöver detta att vad som 

karakteriserar en folkhjälte förändras över tid och efter vad som anses acceptabelt i samhället.  

(2006, s. 125) En annan som behandlar begreppet idrottshjälte är Leach R. Vande Berg dock 

uttrycker hon detta som Modern sports hero. Vande Berg menar att en idrottshjälte inte enbart 

är kopplat med dess fysiska prestation, utan att den personen även måste inneha förmågan att 

ta moraliskt och socialt ansvar. Personen måste ha en form av intellektuell förmåga. Vande 

Berg menar också att en idrottshjälte både kan betraktas som en hjälte och som en stjärna, 

beroende på vem det är som betraktar idrottaren och i vilket socialt sammanhang detta sker. 

(1998, s. 138 f.) 

 

Elitidrottshändelse 

Idag präglas stora delar av vårt samhälle och dess ekonomi av evenemang och sportligor som 

är kopplade till elitidrott. Det är svårt att undvika idrottsevenemang då det exponeras bland 

annat på tv, radio, i tidningar och i olika reklamkampanjer. Beroende på vad individer har för 

intressen, så kommer de ha olika kontakt med olika evenemang. Idrottsevenemang är en 

företeelse som har pågått under en längre tid av vår idrottshistoria. En av de största 

idrottsevenemang som lockar till en stor publik från hela världen är de Olympiska spelen. 

Genom medias intåg inom idrottsvärlden omkring 1960, fick idrottsevenemang större 

betydelse för befolkningen i allmänhet. Nu är idrottsevenemang som till exempel de 

Olympiska spelen en del av samhällets vardag. (Karlsson & Widlund, Nationalencyklopedin) 

 

En anledning till att studien utgår från både idrottshjältar och elitidrottshändelser är att de är 

starkt förknippade med varandra. För att en person ska kunna ses som en idrottshjälte för en 



7 
 

bred publik krävs det att hen har deltagit i en elitidrottshändelse framför en stor publik. En 

som skriver om området och vilken påverkan dessa kan innebära är Fredrik Schoug. Schoug 

är den forskare som på ett tydligt sätt berör elitidrottshändelser, dock när han beskriver detta 

använder han istället begreppet sportevenemang. Schoug menar att desto större 

uppmärksamhet och ju mer bekostat ett sportevenemang är, desto högre värdighet får de 

idrottare som lyckas prestera. Han menar att ett sportevenemang är en arena som även kan 

betraktas som en form av scen. Denna scen är till för att det ska ske olika former av 

handlingar och det är när dessa handlingar av samhället anses vara utöver det vanliga som till 

exempel en idrottshjälte kan skapas. Genom detta blir sportevenemang en scen för 

världsrekord, bragder och olika former av ceremonier. Sportevenemang är även kopplat till ett 

ekonomiskt hjul som i sig genererar stora summor pengar. Det finns även en kamp mellan 

olika länder om att få tilldelat ansvaret att arrangera vissa av de största sportevenemangen, 

som till exempel det Olympiska spelet på grund av att de vill ha den uppmärksamhet som 

skapas genom det. (1997, s. 120–126) 

 

1.3 Tidigare forskning  

Trots att idrottshjältar och elitidrotthändelser får stort utrymme i media och i den svenska 

befolkningens liv, så finns det ingen forskning som undersöker vilken roll som dessa begrepp 

har i idrott och hälsa undervisningen. Den bristande kunskapen kring kopplingen mellan 

idrottshjältar samt elitidrottshändelser och hur lärare använder, relaterar och refererar till 

dessa i sin undervisning påverkar att det inte finns någon tidigare forskning som kan 

presenteras i denna studie. Trots detta har viss forskning utförts som vidrör studiens område, 

vilket kommer fungera som ett akademiskt ramverk. Denna forskning bygger till en viss del 

på hur forskare väljer att beskriva samt benämna en individ som en person ser upp till samt 

hur dessa kan skapas. Forskningen beskriver även vilka egenskaper som skiljer respektive 

förenar en person som någon ser upp till.  

 

1.3.1 ”Någon att se upp till” – Förebild, idol, celebritet eller hjälte? 

I en artikel redogör Åsa Bäckström och Fredrik Isakson om intervjuer som de har utfört med 

sex skejtboardåkare. Syftet med studien var att undersöka vad skejtare har för olika former av 

individer att ”se upp till”. Undersökningens resultat visade bland annat att intervjudeltagarna 

benämnde dessa individer som antingen idoler eller förebilder. Både idolerna och förebilderna 
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innehar en kompetens, därför blir de tillfogade en hög status av skejtboardåkare. Det som 

skiljer dessa åt är vilken form av kompetens som de innehar. Idolerna har mer teknisk 

kompetens medan förebilderna istället har en pedagogisk och social kompetens. Av detta 

väljer författarna att dela in dessa i två grupper: tekniska idoler respektive pedagogiska 

förebilder. Intervjupersonerna beskrev de tekniska idolerna som inflytelserika ”stjärnor” som 

har inspirerat dem. För att en person ska kunna bli inräknad som en teknisk idol, krävs det 

även att hen är synlig i media och genom detta betraktas som en kändis. Tekniska idoler har 

en synlighet i media, vilket bidrar till att personer oftast inte finns i skejtboardåkarnas direkta 

närhet utan betraktas på avstånd genom till exempel media. En pedagogisk förebild menar 

intervjudeltagarna istället är en person som uppmuntrar och kan vara hjälpsam. Den 

pedagogiska förebilden finns i personens närhet och kan genom detta ge råd hur något skulle 

kunna utvecklas. Förebilderna behöver till en viss del inneha en teknisk kompetens men den 

viktigaste kompetensen är den sociala. (2014, s. 36 ff.) Resultatet från denna undersökning är 

relevant att jämföra med resultaten från vår studie. Genom att undersöka hur lärare resonerar 

om vilken roll idrottshjältar har i deras undervisning och om dessa antingen utgör en teknisk 

idol eller fungerar som en pedagogisk förebild. 

 

En person som behandlar hur den generella hjälten kan påverka en människa och ett samhälle 

är Daniel J. Boorstin. Boorstin anser att en person betraktas som en hjälte för hens insats och 

för att den har uträttat stora handlingar, medan en celebritet är någon som är skapad av 

massmedia. En hjälte, enligt Boorstin, är en person som föds under sin tid och formas efter sin 

tid. Hjältar har svårare än en celebritet att försvinna från människors medvetande. Detta beror 

bland annat på att en hjälte inte enbart representeras efter vem den är som person utan även 

för hens handlingar. Sammantaget är Boorstins ståndpunkt att en hjälte har en större påverkan 

på en människa och ett samhälle än vad en ytlig celebritet har. (1968 s. 61 ff.) Boorstins 

ställningstagande kring vad som representerar en hjälte i jämförelse med en celebritet är 

användbart att ställa i relation till lärarnas bedömning i denna fråga. Detta för att betrakta om 

Boorstins resonemang kring att en hjälte finns i en befolknings medvetande under en längre 

tid än vad en celebritets gör även hos lärarna i denna studie.  

 

Fredrik Schoug beskriver i en av sina studier att alla former av idoler har höga krav från 

samhället att uppföra sig för att kunna vara en förebild för ungdomar. Schoug anser att 
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idrottsidoler bör inneha två olika typer av egenskaper för att kunna representera en form av 

förebild. Till ena delen ska idrottsidolen ha en trevlig attityd och både vara trogen sitt land 

men även till människor i dess närhet. Den andra delen handlar om att idrottsidolen måste 

vara framgångsrik och utföra idrottsliga prestationer. (1994, s. 163–175) Det Schoug 

beskriver om idrottsidolens två egenskaper, ska ställas i relation till lärarnas beskrivningar 

kring området. Om lärarna anser att en hjälte måste inneha båda egenskaperna eller om det 

räcker med endast en för att kunna betraktas som en förebild.   

 

1.3.2 Egenskaper och skillnader hos idrottare vi ser upp till  

Gill Lines diskuterar i en av sina artiklar kring hur idrottsstjärnor utformas och utgör en form 

av förebild för ungdomar. Lines menar att det finns en problematik med idrottsstjärnor, media 

och förebilder. Denna problematik handlar om att kvinnliga idrottsstjärnor får mindre 

utrymme i media och att de sällan presenteras som en form av hjälte. De kvinnliga idrottare 

som presenteras i media får ofta tilldelat sig en sexuell bild och inte någon som är baserad på 

deras idrottsliga förmåga samt dess prestation. Detta påverkar unga kvinnor, genom att de inte 

har någon som de kan identifiera sig med inom idrottsliga sammanhang. Vilket bidrar till att 

det oftare är unga män som använder idrottsstjärnor som inspiration och förebilder i 

jämförelse med vad unga kvinnor gör. (2001, s. 296–301) Det som Lines kommer fram till i 

sin artikel skulle vara givande att använda för att jämföra med denna studies resultat. Att 

undersöka om det är som Lines beskriver, att det är till störst del manliga idrottshjältar som 

förekommer som förebilder hos ungdomar i jämförelse med de kvinnliga.  

 

I John Hellströms avhandling behandlar han bland annat hur en sporthjälte är sammankopplad 

med dess nationalitet. Hellström menar att en sporthjälte har enklare att få funktionen som en 

hjälte inom den nation som hen har sitt ursprung ifrån. Detta bidrar till att det blir svårt att 

betraktas som en hjälte ifall det inte finns någon form av personlig koppling till publiken. 

Hellström berör även att kvinnliga idrottare har svårare att av folket betraktas som en 

sporthjälte. Utöver den personliga kopplingen som måste finnas för att kunna bli en 

sporthjälte bör även en kvinnlig idrottare vara ung och beroende av stöd ifrån män. Hellström 

menar att när en kvinnlig idrottare betraktas som en sporthjälte kommer denna titel att 

försvinna med tiden om hon inte presterar något ytterligare. För en manlig idrottare växer 

istället hans sporthjältetitel starkare med tiden. (2014, s. 240 ff.) Det som Hellström beskriver 

om hur kvinnors respektive mäns sporthjälteideal är olika utformade är givande att koppla 
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med denna studies empiri. Att undersöka om de intervjuade lärarna väljer att benämna 

idrottshjältar som är av kvinnligt respektive manligt kön.   

 

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka när, hur och varför lärare i idrott och hälsa inom 

grundskolan använder, relaterar samt refererar, eller inte, till idrottshjältar och 

elitidrottshändelser i undervisningen.  

• Vilken funktion har idrottshjältar och elitidrottshändelser i lärarnas undervisning? 

• I vilka undervisningssammanhang brukar lärarna i idrott och hälsa använda sig av 

idrottshjältar samt elitidrottshändelser?  

• Vad har de idrott och hälsa lärarna som väljer att inte använda, relatera eller referera 

till idrottshjältar och elitidrottshändelser under sina lektioner för ståndpunkt kring 

området? 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt  

Denna studie har sin utgångspunkt inom ett didaktiskt teoretiskt ramverk. En ny form av 

didaktik kom att aktualiseras i Sverige under 1980-talet. Förändringen som skedde bidrog till 

att didaktiken nu skulle ske inom pedagogiska ramar och villkor. Didaktiken skulle inte 

försöka fånga upp alla undervisningsproblem, utan istället betrakta detta utifrån ett större 

perspektiv, med fokus på olika former av sociala värden som befinner sig i relation till 

undervisningen. (Bengtsson 1997, s. 243) Efter den didaktiska förändringen så betraktades 

didaktik även som en form av teori. En didaktisk teori ska till en del förklara hur någonting är 

samtidigt som den ska kunna vägleda lärare och dess elever i olika former av pedagogiska 

handlingar. Hur läraren och dess elever ska bli handledda kan ske på olika sätt och med hjälp 

av olika didaktiska modeller. (Jank & Meyer 1997, s. 22) Det som är mest framträdande inom 

den didaktiska teorin samt har en koppling till denna studie presenteras nedanför. 

 

1.5.1 Didaktiska frågor 

Inom den didaktiska teorin finns det bland annat en didaktisk modell, vilket fungerar som en 

grund för en teoretisk struktur när till exempel en lärare ska planera eller analysera ett 

didaktisk handlande i inlärnings- och/eller undervisningssammanhang. Inom denna didaktiska 
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modell finns det uppbyggt tre specifika frågor som är av denna studiens intresse, som lärarna 

bör planera, arbeta samt analysera i relation till i deras undervisning. Lärarna bör arbeta i 

relation till dessa för att de skall kunna applicera den didaktiska teorin i deras 

undervisningskontext. De didaktiska frågorna som kommer att behandlas i denna studie är: 

När, Hur och Varför. När-frågan handlar om när samt i vilka sammanhang lärare väljer att 

presentera olika former av kunskaper för eleverna. Hur-frågan bygger lärarens metodik och 

hur hen väljer arbeta med sina elever för att befästa kunskapen. Varför-frågans syfte är 

tvådelat, där den ena delen handlar om varför läraren väljer att utföra ett visst innehåll och 

varför eleverna ska lära sig detta. Medan den andra delen handlar om varför läraren väljer att 

använda vissa metoder och tillvägagångsätt i sin undervisning. (Jank & Meyer 1997, s. 17 ff.) 

 

Inom denna studie kommer det didaktiska teoretiska ramverket sammankopplas med de 

didaktiska frågorna för att kunna analysera undersökningens resultat. De didaktiska frågorna 

som kommer vara i centrum för denna studie är När, Hur och Varför. Med hjälp av studiens 

första frågeställning, som kretsar kring att undersöka vilken funktion idrottshjältar samt 

elitidrottshändelser har för de intervjuade lärarens undervisning, kommer främst de didaktiska 

frågorna Hur och Varför att vara i fokus. Hur-frågan kommer utgöra en grund för att betrakta 

på vilket sätt de intervjuade lärarna väljer att använda idrottshjältar och elitidrotthändelser i 

undervisningen, om dessa begrepp fungerar som en medveten metod eller om de förekommer 

slumpmässigt. Varför-frågan kommer ha sitt fokus i att granska vad lärarna anser sig inneha 

för syfte med att använda idrottshjältar och elitidrotthändelser på det sättet som de utgör i 

deras undervisning. Varför-frågan kommer även att fungera som ett analysverktyg när 

studiens sista frågeställning ska besvaras. Denna frågeställning fokuserar på att undersöka vad 

de intervjuade lärarna som inte anser sig använda antingen idrottshjältar eller 

elitidrotthändelser i deras undervisning har för syfte med deras ställningstagande. Resultatet 

från varför-frågan inom de lärarna som väljer att använda idrottshjältar och elitidrotthändelser 

kommer ställas i relation till resultatet med varför-frågan inom de lärare som väljer att inte 

använda dessa begrepp i deras undervisning. Studiens frågeställning som behandlar om i vilka 

sammanhang de intervjuade lärarna väljer att använda sig av dessa begrepp kommer att 

analyseras i relation till När-frågan. Inom denna didaktiska fråga är vårt syfte att se om dessa 

begrepp kan kopplas till specifika idrottsliga sammanhang eller om dessa lärare använder det 

slumpmässigt. 
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2. Metod 

I följande kapitel redovisas den valda metoden för studien. Vid valet av metod togs det 

hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 106) Baserat på 

syftet och frågeställningarna bygger studien på en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer 

genomförda med åtta olika lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa på grundskolan.  

 

2.1 Val av metod  

Studiens övergripande syfte är att undersöka vad lärare i idrott och hälsa har för åsikt kring att 

i undervisningen använda, relatera och referera till idrottshjältar och elitidrottshändelser.  

Eftersom syftet med studien är att få en djupare bild av vad de enskilda lärarna har för tankar 

inom området är kvalitativa intervjuer den metod som är mest lämplig att använda. Ett skäl till 

att den kvalitativa forskningsintervjun används som metod i denna studie är att ett sådant 

tillvägagångssätt försöker ” […] förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, 

utveckla mening ur deras erfarenheter […]” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 17). Intervjuerna 

som utförs i denna studie är öppna och semistrukturerade. Intervjuerna utgår från en 

förbestämd intervjuguide med frågor som är målinriktade och fokuserade men trots det är 

öppna för flera olika svar och tankar från intervjupersonerna. Svar och tankar som i sin tur ger 

utrymme till oförberedda följdfrågor. Detta val av intervjuform är baserat på studiens syfte 

och är inriktat på de didaktiska frågorna när, hur och varför idrottshjältar och 

elitidrottshändelser används eller inte i undervisningen. När ett fokus inom en studie är 

inriktat och målstyrt men samtidigt öppet för olika svar är det enligt Hassmén och Hassmén 

viktigt att intervjuerna blir öppna och semistrukturerad, i jämförelse med kvantitativa 

intervjuer som är begränsade av strikta frågor genom till exempel ett frågeformulär. Varför 

intervjuer valdes att användas som metod istället för enkäter handlar om att det ska finnas 

möjligheter att kunna ställa följdfrågor till personerna för att studiens resultat ska kunna få en 

djupare innebörd. Varför det enbart kommer att ske intervjuer med åtta lärare i idrott och 

hälsa handlar om att vi vill kunna fördjupa oss mer i just dessa utvalda individers tankar, 

åsikter och agerande. (2008, s. 228 ff. & 252 ff.) 
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2.2 Urval, avgränsning och bortfall 

Populationen för denna studie har sin utgångspunkt i både manliga samt kvinnliga lärare i 

idrott och hälsa som arbetar på grundskolan. Varför uppdelningen av kön utgör en del av 

urvalet beror på att vissa forskare inom området beskriver detta kan vara en påverkande 

faktor. Urvalet för vilka som skulle utgöra respondenterna inom studien blev framtaget genom 

ett stratifierat slumpmässigt urval. Med ett sådant urval så delas populationen först in i 

undergrupper utifrån en eller flera variabler, i detta fall deras åsikter kring studiens 

frågeområde, för att sedan kunna se om de skulle kunna utgöra en del av studiens urval. Detta 

gick till genom att lärarna fick en förfrågan om de själva anser sig använda, relatera eller 

referera till idrottshjältar och elitidrottshändelser eller inte i sin undervisning, för att efter det 

kunna bli en del av studiens urval. Trots att det sker en form av urval i undergrupper efter 

denna variabel är själva urvalet annars helt slumpmässigt i sin grund och vilka lärare som 

helst skulle kunna delta. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 96 f.) Detta specifika urval utfördes 

inom denna studie genom att utgå från ett grundkriterium som var att fånga två olika 

undergrupper där lärarna inom dessa hade olika åsikter. Den ena undergruppen av 

populationen ska se sig använda, relatera och referera till idrottshjältar och elitidrottshändelser 

i sin undervisning. Den andra undergruppen av populationen ska anse sig inte använda dessa 

begrepp i sin undervisning. Varför detta urval formades efter dessa undergrupper handlar om 

att studien ska beskriva vad lärare har för olika inställning samt för argument kring 

användandet av idrottshjältar och elitidrotthändelser i undervisningen. 

 

Studien avgränsades även efter att lärarna skulle arbeta på en grundskola någonstans från 

innerstad till förort i Stockholm samt inneha lärarlegitimation i ämnet idrott och hälsa. 

Utförandet av studien avgränsades till området Stockholm då dess tid var begränsad. Dock 

försöktes det att skapa en variation i dess resultat och därför valdes det lärare från både förort 

och innerstad. När urvalet utfördes skulle det vara lika många män som kvinnor. Detta för att 

områdets tidigare forskning visar att kvinnliga idrottshjältar överlag får mindre utrymme i 

samhället än de manliga. Av detta undersöks det i fall det finns någon koppling mellan 

lärarnas sociala kategori och deras ställningstagande i frågan om att använda idrottshjältar och 

elitidrottshänder i undervisningen. Genom det stratifierade urvalet och studiens avgränsning 

mynnade det ut i åtta stycken idrott och hälsa lärare som arbetar på grundskolor runt omkring 

i Stockholmsområdet. För att se en tydligare beskrivning av vad urvalet mynnade ut i för 
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idrott och hälsa lärare, se Bilaga 3. Studien hade ingen form av bortfall, utan alla tillfrågade 

lärare valde att medverka. Alla intervjuerna utfördes på avsatt tid med samtliga lärare. 

 

2.3 Genomförande  

I planeringen av denna studies intervjuundersökning har det utifrån ett övergripande 

perspektiv utgått från de sju stadier som Kvale och Brinkman beskriver i deras bok Den 

kvalitativa forskningsintervjun. (2009, s.118). Studien påbörjades genom att det fanns ett 

intresse om idrottshjältar och elitidrotthändelser. När området sedan undersöktes närmare 

framkom det att ingen tidigare konkret forskning har utförts kring vad lärare i idrott och hälsa 

har för ställningstagande till att använda dessa begrepp i sin undervisning. Detta skapade ett 

intresse hos författarna om att undersöka detta område närmare och i samband med det 

skapades studiens syfte samt frågeställningar. Baserat på studiens syfte skulle det i högsta 

grad vara lämpligt att använda kvalitativa intervjuer som metod för att kunna undersöka 

området. Interjuver som metod bidrar till att människors känslor, tankar, erfarenheter samt 

åsikter tydligt kommer att nyanseras. Genom att syftet är att nyansera lärarnas olika åsikter 

kring frågan användes ett stratifierat slumpmässigt urval. För att sedan intervjuerna skulle 

uppfylla sitt syfte, skapades det en intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden utformades både 

efter om lärarna anser sig använda idrottshjältar och elitidrottshändelser i sin undervisning 

samt efter de som bedömer sig inte bruka dessa. När intervjuguiden skapades följdes till viss 

del bland annat Dalens råd kring hur den bör vara utformad. De första frågorna ska ha en 

bakgrundsformande karaktär för att sedan komma in mer och mer på frågor som är grundade i 

studiens centrala tema (2015, s. 14 & 34 f.). För att betrakta studiens intervjuguide samt 

uppdelningen mellan frågorna, se Bilaga 2. 

 

Innan en intervju utförs är det av största vikt att vara förberedd samt ha arbetat noggrant med 

intervjufrågorna under en längre tid så att det inte finns någon risk för missförstånd under 

undersökningen. Om tid finns bör en pilotstudie utföras, för att få möjlighet att bland annat 

pröva intervjufrågorna så att de kommer fungera så tillfredställande som möjligt under 

undersökningens intervjuer. (Patel & Davidson 2011, s. 86 f.) Genom att denna studie 

utfördes under en mycket begränsad tid fanns det ingen möjlighet att utföra en pilotstudie, 

utan istället genomfördes det en provintervju. Denna provintervju utfördes på en person som 

har lärarlegitimation i ämnet idrott och hälsa, men som för tillfället inte arbetar med detta. 
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Syftet med en provintervju är att pröva intervjufrågorna för att undersöka om dessa är 

begripliga samt skapa oss en uppfattning om hur lång tid intervjun kommer att pågå. Efter 

provintervjun var utförd arbetades det både på egen hand och tillsammans med handledaren 

noggrant igenom intervjufrågorna innan undersökningen genomfördes. I kombination med att 

intervjufrågorna bearbetades togs det kontakt med åtta stycken grundskollärare som 

undervisar i idrott och hälsa (fyra män och fyra kvinnor). Alla de lärare som kontaktades 

tackade ja, och tider för intervjuerna bokades in när det passade dem. I kontakten med lärarna 

gavs information om vad studien fokuserar på samt hur de som individer kommer att få en 

form av skydd genom hur de etiska aspekterna kommer verkställas. Mer information kring 

detta ges innan intervjuerna påbörjas, genom rubriken ”Informera om” som finns med i 

studiens intervjuguide. För att se denna tydligare se Bilaga 2. Sex av intervjuerna utfördes på 

lärarnas skolor i antingen deras arbetsrum eller i personalrummet. En av intervjuerna utfördes 

på ett café i centrala Stockholm. Studiens sista intervju utfördes via telefon, vilket bidrog till 

att detta blev en form av telefonintervju. Lärarna gavs själva möjlighet att välja plats för var 

intervjun skulle genomföras samt tidpunkt, då det är viktigt att de känner sig trygga med 

miljön för att tydligt kunna presentera sina åsikter. Alla intervjuer spelades in med en 

mobiltelefon för att kunna underlätta i transkriberingen. Intervjuerna pågick mellan 12–28 

minuter. När en intervju utfördes var det en av författarna som höll i intervjun medan den 

andra förde anteckningar kring vad personen förmedlade. Vem av författarna som höll i 

vilken intervju var det slumpen som avgjorde genom lottning. Efter att en intervju är utförd är 

det viktig att personen som höll i intervjun så fort som möjligt transkriberar materialet. Detta 

för att risken att materialet ska förvinna, komma i ”orätta händer” eller förvrängas ska 

undvikas. (Dalen 2015, s. 40 ff. & 69 f.) I det transkriberade materialet skrevs allt det som 

respondenten förmedlade under intervjun. Allt skrevs ned för att sedan kunna lyfta ut 

specifika delar av kontexten som belyser studiens syfte. 

 

2.4 Databearbetning och analysmetod  

De data som studien får tillgång till kommer att arbetas med genom tematisering och kodning 

av materialets innehåll. När ett material ska arbetas med och bearbetas utifrån olika teman är 

det viktigt att dessa redan finns med i frågeställningarna men främst i intervjuguiden (Dalen 

2015, s. 86). I denna studie är tematiseringen till viss del redan utförd innan intervjuerna och 

temana är sammankopplade med studiens didaktiska teoretiska ramverk genom de didaktiska 

frågorna. Denna studies teori kommer att fungera som ett hjälpmedel i databearbetningen. 
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Frågeställningarna har sammankopplats till de didaktiska frågorna När, Hur och Varför. 

Därefter har dessa didaktiska frågor blivit en form av tematiseringen redan i intervjuguiden. 

Detta genom att frågorna i intervjuguiden har blivit sammankopplade med antingen den 

didaktiska frågan när, hur eller varför. För att betrakta detta tydligare, se Bilaga 2. De svaren 

som respondenterna anger på de olika frågorna/temana kommer sedan fungera som studiens 

tematisering. Ett exempel på detta är att till exempel alla svaren från frågorna kring den 

teoretiska delen varför, kommer ställas samman under ett tema. Enligt Hassmén och Hassmén 

kommer denna form av bearbetning samt analys hamna inom den teoriledda tematiska 

analysen, som innebär att data struktureras efter teman som benämns i förväg innan studien 

utförs och som har en tydlig koppling med dess teori (2008, s. 118 f.). 

 

Genom strukturen som beskrivs ovan kommer teman utifrån frågeställningarna vara: Hur, När 

och Varför. Det är även efter dessa teman som insamlad data kommer att bearbetas samt 

analyseras. Efter att de inspelade intervjuerna har transkriberats kommer kodningsprocessen 

inledas. Inom kodningsprocessen kommer det teoretiska ramverket, med de didaktiska 

frågorna, sammankopplas med studiens frågeställningar. Dessa kommer att fungera som en 

grund när olika koder samt kategorier ska växa fram. Inom varje tema kommer det sedan 

försökas att få fram dess specifika tyngdpunkt och detta kommer att representera koderna eller 

i vissa fall även kategorierna för just det temat (Dalen 2015, s. 86 f.). Genom att 

bearbetningen av materialet är tydligt sammankopplat med teorin samt frågeställningarna så 

är det även efter denna struktur resultatet kommer att presenteras samt analyseras efter. Denna 

form av struktur inom bearbetningen och analys kommer forma tre kategorier/rubriker i 

resultatet. Dessa är: när (inom vilka sammanhang använder lärarna idrottshjältar och 

elitidrottshändelser i sin undervisning), hur (vilken funktion har idrottshjältar och 

elitidrottshändelser i lärarnas undervisning) samt varför (vad har lärarna för argument inom 

att antingen använda eller inte använda idrottshjältar och elitidrottshändelser i sin 

undervisning). I analysen av dessa kommer sedan kodningarna inom de olika teman ställas i 

relation till varandra, den tidigare forskningen samt studiens bakgrund. 

 

2.5 Etiska aspekter 

Under hela förloppet med kvalitativa intervjuer är det etiska ställningstagandet och 

övervägandet aktuellt att ta ställning till. Denna undersökning följer Vetenskapsrådets 
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forskningsetiska principer och har där tagit hänsyn till de fyra grundläggande 

individskyddskraven. Dessa grundläggande krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002, s. 6). Vid intervjutillfällena informeras 

intervjudeltagarna om undersökningens allmänna syfte, hur den i stora drag är upplagd och 

vilka fördelar men framförallt risker som finns med att delta i studien. Intervjudeltagarna blir 

också informerade om att det måste finna ett samtycke från deras sida att vara en del i studien. 

Deltagarna blir upplysta om att de har rätt att dra sig ur när som helst. Deltagarna blir 

informerade om hur materialet från intervjuerna kommer att bli behandlade och att inspelning 

av intervjuerna är en del i den processen samt att det inte kommer användas i något annat 

syfte. (Kvale & Brinkman 2009, s. 87 f.)   

 

I denna studie kommer privat data som direkt identifierar och avslöjar vilka intervjudeltagarna 

är inte att publiceras. Namnen på intervjudeltagarna skrivs inte ut och inte heller vilken skola 

de arbetar på. För att bearbetningen av materialet samt för att det ska bli tydligare för läsaren 

har lärarna blivit tilldelade fiktiva namn. De faktorer som kommer att publiceras i 

undersökningen och som potentiellt kan kännas igen av andra är vilket kön, vilken ålder samt 

ett ungefärligt spann på hur länge läraren har arbetat inom sitt yrke, för att betrakta detta se 

Bilaga 3. I denna bilaga finns även lärarnas fiktiva namn beskrivet. Intervjudeltagarna blir 

informerade om att dessa faktorer publiceras i undersökningen och deras godkännande krävs 

innan studien publiceras. (Kvale & Brinkman 2009, s. 88) Då deltagarna i 

intervjusituationerna kan ge exempel och berätta om verkliga undervisningssituationer med 

elever ska det finnas en noggrannhet att ingen elev eller annan person ska kunna identifieras. 

Detta på grund av att det inte finns ett samtycke med dessa individer, att nämnas i studien. De 

uppgifter som kommer fram av den enskilda intervjudeltagaren används endast i denna studie 

och för dess ändamål. Det är enbart författarna som kommer att ha tillgång till allt material 

och det kommer att hanteras varsamt så att inga obehöriga kan komma åt detta. Dessa faktorer 

kommer intervjudeltagarna att bli informerade om innan intervjuerna utförs. (Vetenskapsrådet 

2002, s. 14) 

 

2.6 Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet är ett begrepp som i större utsträckning används inom kvantitativ forskning med 

mätmetoder. I den kvalitativa forskningen används istället oftast ord som tillförlitlighet, 
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pålitlighet och upprepbarhet. En faktor som ökar tillförlitligheten i studien är att intervjuerna 

utförs på den målgrupp som dess syfte är baserat på, det vill säga aktiva lärare som arbetar på 

grundskolan, innehar en lärarlegitimation inom idrott och hälsa samt undervisar i det. Då det i 

denna studie endast utförs åtta intervjuer kan det inte dras några generella slutsatser kring hur 

hela populationen anser kring denna fråga, utan kommer enbart att beskriva hur dessa 

idrottslärare betraktar idrottshjältar och elitidrottshändelser samt i fall dessa skall användas i 

undervisningen. Validitet innebär en studies giltighet, sanning, trohet och styrka. Det är alltid 

viktigt och nödvändigt att resonera kring kvaliteten och trovärdigheten av en studie för att inte 

skapa ett felaktigt resultat (Hassmén & Hassmén 2008 s. 135 f. & 155). I denna studie 

används en intervjuguide med förutbestämda frågor som är formulerade i relation till 

undersökningens frågeställningar. Valet att använda denna form av metod är för att öka 

tillförlitligheten i studiens resultat. Intervjuguiden är semistrukturerad och frågorna relativt 

öppna, vilket ger respondenterna mer möjlighet till frihet i sina svar, vilket i sin tur leder till 

att en ökad giltighet och styrka i studien. Detta på grund av att de svar som intervjudeltagarna 

ger kommer att skapa en större giltighet än om frågorna i intervjun till större del skulle ha 

varit strukturerade och slutna, vilket i sig kommer att öka studiens validitet. 

 

3. Resultat och analys 

Nedan följer en presentation av studiens resultat. Först redovisas en sammanställning av 

intervjudeltagarnas definition på vad begreppen idrottshjälte och elitidrottshändelse är för 

dem. Deras definition sätts i relation till vad andra forskare har skrivit om begreppen. Vidare 

redovisas studiens resultat utifrån frågeställningar som är kopplade till de didaktiska frågorna 

när, hur och varför. Då de didaktiska frågorna när och hur är beroende av om lärarna 

använder begreppen är det enbart de fyra lärarna som använder och svarade på dessa frågor, 

som kommer att redogöras. Dessa lärare är Adam, David, Felicia och Gunnar (fiktiva namn). 

Under rubriken när kommer studiens frågeställning som handlar om i vilka 

undervisningssammanhang som lärarna använder idrottshjältar och elitidrottshändelser att 

presenteras. Medan under rubriken hur kommer en del av frågeställningen som är kopplad till 

vilken funktion som begreppen har i lärarnas undervisning att besvaras. Under den didaktiska 

frågan varför, kommer alla lärarnas åsikter att redovisas. De lärare som inte anser sig 

använda, relatera samt referera till idrottshjältar och elitidrottshändelser är Bianca, Clas, Eva 

och Hanna (fiktiva namn). Under denna rubrik kommer den andra delen av frågeställningen 

som berör vilken funktion som idrottshjältar och elitidrottshändelser har för lärarna i deras 
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undervisning att bli besvarad. För skapa sig en klarare bild av vilka intervjupersonerna är, se 

Bilaga 3. I hela resultatdelen sammanställs de intervjuade lärarnas svar, som sedan analyseras 

i relation till varandra, den tidigare forskningen samt denna studiens bakgrund.  

 

Något som framkom utöver resultatet när materialet analyserades var att av lärarna som deltog 

i denna studie, nämner sju av dessa namn på fler manliga än kvinnliga idrottare under deras 

intervjuer. Den enda som inte nämner fler manliga idrottare i sin intervju är kvinna. Hon 

nämner ingen idrottare alls vid namn under sin intervju. Av de sju som faktiskt nämner 

idrottare vid namn är det bara en man som nämner fler än en kvinnlig idrottare, men han 

nämner sex manliga också. Även om det inte går att dra några större slutsatser av detta så är 

denna iakttagelse av intresse om den placeras i relation till vad Gill Lines och John Hellström 

beskriver i sin forskning. Detta genom att Lines beskriver att unga kvinnor inte kan identifiera 

sig med kvinnliga hjältar så som unga män kan till manliga hjältar. Detta bidrar till att män i 

större utsträckning använder idrottsstjärnor som inspiration och förebilder vilket även lärarna i 

denna studie visar på. (2001, s. 296–301) Även Hellström skriver om att kvinnliga idrottare 

har svårare att betraktas som en sporthjälte av folket. Han menar att en kvinna som betraktas 

som en sporthjälte tappar sin titel efter en tid om hon inte presterar något nytt, till skillnad 

från den manliga sporthjälten där hans titels snarare stärks med tiden. (2014, s. 240 ff.)  

 

3.1 Lärarnas definition av idrottshjältar och elitidrottshändelser 

I detta avsnitt kommer de intervjuade lärarnas definitioner av vad som representerar en 

idrottshjälte respektive en elitidrottshändelse att presenteras samt jämföras med varandra. 

Deras definitioner kommer även att ställas i relation till hur forskare väljer att definiera dessa 

begrepp. Syftet med att jämföra de olika definitionerna är att betrakta om en yrkesverkande 

lärare har ett liknande perspektiv som vad forskare har. 

 

3.1.1 Idrottshjälte 

I de åtta lärarnas definitioner av vad en idrottshjälte är för dem, gick det att urskilja fyra delar. 

Varje del benämndes antingen av alla eller av ett antal lärare. Dessa delar är: Idrottslig fysisk 

prestation, samhällsinsats, ödmjuk attityd/förebildsgestalt och under en längre tid.  

 



20 
 

I intervjuerna med lärarna framträdde en gemensam nämnare i alla deras definitioner av vad 

som representerar en idrottshjälte. Den gemensamma nämnaren är att idrottaren måste ha 

utfört en form av fysisk prestation. Trots att alla benämnde den fysiska prestationen som en 

del för att en idrottare ska kunna betraktas som en hjälte, så beskrev lärarna detta på relativt 

olika sätt. Adam, Felicia och Gunnar anser att den fysiska prestationen måste vara ”något över 

det vanliga” för att idrottaren ska kunna betraktas som en hjälte. Ett tydligt exempel på dessa 

åsikter, är Gunnars första ord när han skulle beskriva vad en idrottshjälte är för honom, vilket 

löd, ”A, det är ju nån som gör någonting utöver det vanliga. Någonting oväntat å väldigt, 

väldigt stort kan man väll säga. Det är väl en idrottshjälte.”. Några som hade med den fysiska 

prestationen, men valde att benämna det på ett annorlunda sätt var Clas, David, Eva och 

Hanna. Dessa nämnde endast kort att det krävs en fysisk prestation för att en idrottare ska 

betraktas som en hjälte och har istället andra faktorer som de anser är av en större betydelse. 

Till skillnad mot Adam, Felicia och Gunnar så behöver det inte för dessa lärarna vara ”något 

utöver det vanliga”, utan den fysiska prestationen är endast en liten del av deras övergripande 

definition. Eva beskriver detta genom att bland annat säga, ”Hela livsstilen, inte bara det som 

han slår en boll.”. På ett liknade sätt uttrycker David, ”Det sportiga är ju självklart någonstans 

det viktigaste […] men för mig finns det någonting utanför också, när man inte är aktiv.”. Den 

lärare som skiljer sig mot alla de andra är Bianca. Detta på grund av att hennes definition 

endast består av att en idrottare behöver ha utfört en fysisk prestation samt att vara populär för 

att kunna betraktas som en idrottshjälte. En del av Biancas definition lyder, ” Ja det är väl en 

känd och populär person som har lyckas med sin idrottskarriär.”.  

 

En del som fyra av lärarna väljer att benämna i deras definition är att idrottare måste utföra 

någon form av insats för samhället för att kunna betraktas som en hjälte. Dessa lärare väljer 

dock att beskriva hur samhällsinsatsen ska utföras på olika sätt. David och Eva anser att 

idrottarens insatts för samhället ska vara kopplad till idrotten. Idrottarnas handling ska bygga 

på att hjälpa ungdomar och barn så att de ska kunna utföra den idrott som de vill oavsett vad 

de har för ekonomiska resurser. David ger ett exempel på samhällsinsatser som Zlatan 

Ibrahimovic och Björn Borg har utfört genom att säga, 

[…] eftersom jag gillar fotboll så gillar jag ju Zlatan självklart men jag tycker en fin grej 

han gjorde var när han öppnade Zlatan-court på, den där fotbollsplanen där i Rosengård i 

Malmö. Någonstans att, visa att han någonstans ger tillbaka. Sen läste jag också någonstans 

att Björn Borg kör massa så här tennisstipendium för barn och ungdomar. Som han försöker 

att slussa in i tennisen […] han bidrar med såhär racketar och när och liksom utrustning och 

sånt så barnen kan vara aktiva. För det är ju inte alla som har råd. (David) 
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Till skillnad från David och Eva, anser Gunnar och Hanna att samhällsinsatsen som idrottaren 

utför inte behöver vara kopplad till någon idrott utan att den istället sker i ett större perspektiv. 

Gunnar anser att, ” […] Alltså man kan ju vara kanske inte vara jättebra på sin sport men ändå 

vara en otrolig karaktär som liksom kanske kämpar för nån samhällsfråga på sidan om och så. 

Och det kan man ju se som hjältar också.”. Om Gunnars och Hannas åsikter ställs i relation 

till varandra så anser Gunnar att samhällsinsatsen enbart är en del i det som bygger en 

idrottare till att bli en hjälte medan Hanna menar att insatsen som idrottaren utgör för 

samhället väger tyngre än alla de andra delarna. Hanna beskriver sin åsikt genom att bland att 

säga, 

Alltså jag tycker inte att en person som sparkar boll jättebra är en hjälte. Utan när man förmedlar 

eller använder sin kändishet till någonting vettigt, skulle medla eller stötta, vara antivåld eller för 

barnens rätt eller vad som helst. Att man använder det för att sprida det istället, tycker jag är mer 

en hjälte. […] Att hon var en del att hon ställde upp för och jobbade för mänskliga rättigheter. Då 

kan man utnyttja sin kändishet till exempel. (Hanna) 

 

För fem av de intervjuade lärarna var en del att idrottaren måste ha en ödmjuk attityd och vara 

en förebildsgestalt för att kunna betraktas som en hjälte. För Clas måste idrottaren både ha en 

ödmjuk attityd och vara en förebildgestalt. När han beskriver idrottarens ödmjuka attityd och 

att den ska vara en förebild ger han ett exempel på hur Patrik Sjöberg agerade under ett 

stafett-SM. Han beskrivning kring detta löd, 

[…] jag har lite svårt för Patrik Sjöberg när jag själv höll på, för han hade uppträtt ganska dåligt 

mot en kille. Det var en stafett-SM för massa år sen som han inte ens deltog i. Så vi diskade deras 

lag för att de hade stört våra löpare […] då kom han dit och skulle kaxa. Å den bilden fick jag lite 

av hans personlighet […] (Clas) 

Clas beskriver även vikten av att en idrottshjälte ska utgöra en förebildsgestalt, genom att det 

inte behöver vara elitidrottare utan enligt honom skulle en idrottslärare lika gärna kunna 

betraktats som en hjälte. Medan Felicia och Gunnar menar att idrottare endast behöver ha en 

ödmjuk attityd. För att en idrottare ska bli en hjälte för dem krävs det att den innehar en 

ödmjuk attityd och har en personlighet som fångar befolkningens intresse. Gunnar förmedlar 

detta när han talar om Ingmar Stenmarks och Henrik Larssons attityder, 

[…] Ingmar Stenmark, som har varit så otroligt bra på sin sport men som har varit väldigt 

tillbakadragen utåt sett blir han ju inte hjälte på samma sätt. Henke Larsson, otroligt bra på fotboll 

men jättedryg inför journalister och för svenska folket blir han ju inte samma hjälte då som nån 

som kan tala för sig. Man vinner ju folkets hjärta på olika sätt […]. (Gunnar) 

De lärare som anser att idrottare ska representera en förebildsgestalt är David och Hanna. 

Hanna beskriver att idrottare kan vara förebild och att detta endast är en av de delar som gör 

den till en hjälte. Medan David menar att idrottaren måste vara en förebild för ungdomar och 
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barn, detta beskriver han genom att säga, ” […] fungera som en förebild för ungdomar och 

barn. […] oavsett idrott tycker jag att det är viktigt att det är någon som kan skapa ett intresse 

för en idrott. Få barn att börja träna och vilja att börja träna.”. 

 

Fyra av de intervjuade lärarna menar att det är av betydelse både under vilken tid som 

idrottaren presterar och att ens synsätt på om idrottare är en hjälte eller inte kan förändras 

med tiden. Adam, Eva och Gunnar har tiden som en faktor kring om det ska skapas en 

idrottshjälte eller inte. De menar att idrottaren måste vara aktiv under en längre tid samtidigt 

som den måste prestera utöver det vanliga under en större elitidrottshändelse. Adam beskriver 

detta genom att säga, ” Det är ju större att göra det på Friends arena, i något avgörande mål, 

än att göra ett likadant mål i division fyra till exempel.”. Den av dessa fyra lärare som skiljer 

sig till viss del åt är Clas. Han menar att ens synsätt på en idrottare kan förändras under tiden, 

genom att personen kan ändra sin personlighet. Under intervjun beskriver Clas att han till en 

början inte betraktade Patrik Sjöberg som en idrottshjälte, men att hans synsätt förändrades 

med tiden eftersom Sjöberg gav en förklaring till sitt agerande.  

 

Det kan konstateras att alla lärarna anser, att för en idrottare ska kunna definieras som en 

hjälte krävs det att den har utfört en fysisk prestation. Utöver det ska idrottare utföra någon 

form av insats för samhället samt ha en ödmjuk attityd eller vara en förebildsgestalt. Något 

som också har betydelse är under vilken tid som idrottaren lyckas att prestera inom. Om 

lärarnas sociala kategorier kopplas med deras definitioner av vad som representerar en 

idrottshjälte kan det inte dras några stora slutsatser. Det går att utläsa att den idrottsliga 

fysiska prestationen har en större betydelse för de lärare som anser sig själva använda, relatera 

och refererar till idrottshjältar i sin undervisning. Om de intervjuade lärarnas definition 

placeras i relation till hur de olika forskarna definierar idrottshjälte, så finns det likheter. John 

Hellström menar att en idrottare behöver inta tre faktorer för att kunna betraktas som en 

sporthjälte. Den ena handlar om att idrottaren måste utföra en fysisk prestation, den andra 

innebär att den ska ha personliga egenskaper samt ett synsätt som instämmer med vad som 

anses korrekt och den tredje är att det måste finnas en publik som följer samt uppskattar 

personen. (2014, s. 33–41) Dessa tre faktorer benämner även lärarna som betydande för om 

idrottare ska kunna betraktas som en hjälte. Forskaren Leif Yttergren menar att en idrottshjälte 

(folkhjälte) måste kunna väcka känslor långt efter den blev en hjälte samt ha egenskaper som 
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stora delar av befolkningen uppskattar (2006, s. 125). Det som Yttergren presenterar beskriver 

även lärarna när de säger att tiden har betydelse för om en idrottare ska formats till en hjälte 

eller inte. Lärarna säger även att om en idrottare har egenskaper som inte överensstämmer 

med vad befolkningen anser som korrekta, blir det svårt för denne att kunna bli en hjälte. Den 

samhällsinsats lärarna beskriver som utgör en av delarna, lyfter även Leach R. Vande Berg i 

sin definition av en idrottshjälte (modern sports hero). Vande Berg menar likt lärarna att 

idrottshjältar har ett moraliskt- och socialt ansvar att ta hand om andra för att kunna betraktas 

som en hjälte (1998, s. 138 f.). När lärarna beskriver att det krävs att en idrottare finns i 

befolkningens medvetande under en längre tid för att den ska kunna betraktas som en hjälte, 

så för de ett likande resonemang som forskaren Daniel J. Boorstin gör. Boorstin beskriver att 

en hjälte finns i en befolknings medvetande under en längre tid för annars är den endast en 

celebritet (1968, s. 61 ff.). Om de olika definitionerna placeras i en större kontext, kan det 

konstateras att yrkesverksamma lärare definierar idrottshjältar på ett liknade sätt som forskare 

inom området gör. Forskaren Fredrik Schoug anser likt en del av lärarna i denna studie, att 

idrottarens attityd har en betydelse för om den ska kunna formas till en hjälte. Schoug menar 

att idrottarens attityd är av samma betydelse som den fysiska prestationen, vilket Hanna 

beskriver på ett tydligt sätt under hennes intervju. (1994, s. 163–175). 

 

3.1.2 Elitidrottshändelse  

I lärarnas definitioner om vad en elitidrottshändelse är, gick det att urskilja tre delar. Dessa 

delarna är: storlekens betydelse, en personlig koppling och något spännande samt oväntat. En 

faktor som kom att påverka är Biancas ställningstagande, då hon inte alls kan definiera en 

minnesvärd elitidrottshändelse, på grund av att hon inte följer någon form av idrott. Genom 

Biancas ställningstagande, så kommer hennes definition inte att presenteras nedan. 

 

En del som sex lärare valde att benämna i deras definition av vad som representerar en 

elitidrottshändelse var, vilken betydelse som storleken har. Trots att dessa lärare beskriver 

storlekens betydelse så har de olika utgångspunkter. Hanna är den enda som inte känner sig 

tillräckligt insatt i idrotten och anser därför att storleken på en elitidrottshändelse har 

betydelse för om hon ska kunna komma i kontakt med den eller inte. Till skillnad från henne, 

så anser Adam, Eva och Gunnar att storleken på en elitidrottshändelse har betydelse på grund 

av att det kan få dem att följa idrottsgrenar som de annars inte skulle hade valt att se. Gunnar 
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beskriver sin åsikt genom att säga, ”Ja alltså jag tycker att VM och OS å sånt är så pass stort 

så då tittar jag även om jag i grunden inte är intresserad. Så är det till exempel ett VM i 

handboll så kollar jag, även om jag aldrig skulle kolla handboll i allsvenskan eller så.”. 

Gunnar anser även att storleken har betydelse på grund av att den skapar en gemenskap både 

inom grupper men även inom ett land, vilket i sig kan bidra till att elitidrottshändelsen blir 

minnesvärd. Han menar att tillhöra ett land kan öka en gemenskap och på så sätt kan 

händelsen bli minnesvärd. Gunnar beskriver detta genom att säga, ” […] speciellt när en hel 

grupp dras åt samma håll, när alla vill samma och att man tillsammans gör liksom 

kamratskapet.”. Medan Eva anser att stora händelser blir mer minnesvärda genom att alla 

människor talar om vad det är som har skett. Det är därför hon följer elitidrottshändelser, för 

att kunna vara insatt i samtalen. Evas beskrivning av detta löd, ” För att hela världen tittar ju 

på det. Uppmärksamheten, alla pratar om det och man vill ju liksom följa med, sitta med och 

kunna snacka om det.”. 

 

En del som är av betydelse för fem av lärarna är att det för dem ska finnas en personlig 

koppling till elitidrottshändelsen. Lärarnas åsikter går isär om vilken form av personlig 

koppling de anser behöver finnas. Eva och Hanna anser att en personlig idrottshändelse kan 

betraktas som lika minnesvärd som en stor elitidrottshändelse. De anser att en personlig match 

med deras kamrater kan vara lika tillfredsställande att betrakta som en stor elitidrottshändelse. 

Adam och David menar istället att den personliga kopplingen måste finnas genom att ha en 

relation till ett elitidrottslag eller till en idrottsgren. Adam beskriver under intervjun att när ett 

specifikt elitidrottslag presterar blir det en minnesvärd händelse för honom. Medan Davids 

beskrivning löd, 

När jag var liten så vart jag aldrig influerad utan jag fick prova på det jag ville. Men någonstans 

kommer det ändå för min pappa har ett stort fotbollsintresse och han har ett ganska stort 

hockeyintresse också […] han ville att jag skulle prova dom två sporterna. Han tvingade ju aldrig 

mig men det var så att jag själv fastnade för dem. Vet inte om det är genetiskt eller om det liksom 

är slumpen att jag fastnade för dem två. […] på grund av mitt intresse så skulle jag just säga att de 

två bli extra minnesvärda av mitt intresse. (David) 

Clas anser att den personliga kopplingen både handlar om att det kan vara en personlig 

idrottshändelse och att det finns ett eget intresse till idrotten. För honom spelar det ingen roll 

om det är en mindre idrottshändelse eller om det är en stor elitidrottshändelse. Genom att han 

även har ett stort intresse för en specifik idrottsgren, så är det större chans att när något sker 

inom den kommer det bli minnesvärt för honom genom det personliga intresset. 



25 
 

Fyra av lärarna benämner att det måste finnas spänning eller att det sker något oväntat för att 

elitidrottshändelsen ska kunna betraktas som minnesvärd. Att det ska finnas en form av 

spänning benämner Felicia och Gunnar i sina definitioner. De menar att när något ”står på 

spel”, så ökar det chansen till att händelsen kommer att bli minnesvärd. Detta beskriver 

Gunnar genom att säga, ” […] så tycker jag att allting är intressant när det står mycket på spel. 

Å när vinst och förlust gör en väldigt stor skillnad. För då blir det väldigt roliga händelser.” 

och Felicia när hon säger ” Men när det är extremt spännande, det är väl när det är som mest 

minnesvärt liksom […]”. För Adam och Hanna är det av vikt att elitidrottshändelsen istället är 

oväntad. De menar att idrottaren måste kämpa för något och att den sedan ska prestera utan att 

någon hade några förväntningar. Hannas beskrivning löd, ”Sånt som är oväntat. Ähh såna som 

har kämpat väldigt länge och kommer tillbaks igen”. 

 

Det går att konstatera att de intervjuade lärarna definierar en minnesvärd elitidrottshändelse 

efter att den ska vara relativt stor och att det ska finnas en personlig koppling till den. Lärarna 

menar även att händelsen ska skapa en spänning samt vara oväntad. Om lärarnas definitioner 

kopplas samman till deras sociala kategorier, går det att inte dra några stora slutsatser. Det 

som går att konstatera är att det är fler kvinnliga lärare i jämförelse med manliga som anser att 

det krävs en personlig koppling för att en elitidrottshändelse ska kunna betraktas som 

minnesvärd. I fall resultatet från hur lärarna definierar en minnesvärd elitidrottshändelse ställs 

i relation till forskaren Fredrik Schoug, så kan det urskiljas likheter. Schoug definierar en 

minnesvärd elitidrottshändelse efter att det måste vara ett stort evenemang och att det inom 

dessa skapas en gemenskap inom till exempel olika länder. Hans definition överensstämmer 

med hur lärarna i denna studie betraktar en minnesvärd elitidrottshändelse. Något som Schoug 

väljer att lyfta i sin definition men som enbart en av lärarna väljer att beröra är kopplingen 

mellan idrottshjältar och elitidrottshändelser. För att idrottare ska kunna definieras som en 

idrottshjälte av Schoug så måste hen fysiskt prestera under en minnesvärd elitidrottshändelse 

(1997, s. 120–126). Schougs koppling beskrivs endast konkret av en lärare vilket inte är 

tillräckligt för att kunna dra några fler slutsatser. Om de olika definitionerna placeras i en 

större kontext kan det konstateras att yrkesverkande lärare definierar minnesvärda 

elitidrottshändelser på ett liknade sätt som en forskare inom området väljer att göra.    
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3.2 När används idrottshjältar och elitidrottshändelser? 

I detta avsnitt redovisas svaren från de fyra lärarna som använder idrottshjältar och 

elitidrottshändelser i sin undervisning. Frågeställningen som ska besvaras är, i vilka 

undervisningssammanhang lärarna brukar använda sig av dessa begrepp.   

 

3.2.1 I vilka sammanhang 

Av de fyra lärare som använder idrottshjältar och elitidrottshändelser är det två av dem som 

beskriver att de använder dessa vid mer bestämda tillfällen. En av dessa är Felicia som 

beskriver att hon oftast refererar till dessa begrepp på samlingar då de pratar om vad som ska 

utföras på lektionen, och efter en lektion då de samlas för att prata om vad de har gjort. Hon 

använder inte begreppen så mycket under själva lektionens gång. Likt som Felicia förklarar 

Adam att han använder begreppen i mer bestämda sammanhang. Adam beskriver sig använda 

sig av idrottshjältar och elitidrottshändelser vid teorigenomgångar. Under teorigenomgången 

kopplar han idrottare och deras skador till genomgångar. Vid genomgångar om kondition 

beskriver han sig också kunna använda idrottare som exempel. Liknade Adam berättar Felicia 

att hon i delar av undervisningen kan referera samt koppla till idrottshändelser, då hon bland 

annat beskriver för eleverna om skador. Hon nämner också att hon använder idrottshändelser 

då hon har genomgångar kring uppvärmningens betydelse för sina elever. Forskaren Håkan 

Larsson beskriver att ämnet idrott och hälsa bör förändras för att lärarnas didaktiska 

tillvägagångssätt ska få en grund och ha en tydlighet kring vilka kunskaper som 

undervisningen ska skapa. Larsson anser att ämnet ska öka de teoretiska delarna och inte ha 

själva rörelseaktiviteten i centrum. Det som Larsson beskriver kring ämnet kan även urskiljas 

i att Felicia och Adam till viss del har applicerat i sin undervisning genom begreppen 

idrottshjältar och elitidrottshändelser under de teoretiska delarna av deras lektioner. (2016, s. 

308 f. & 320) 

 

Till skillnad från Felicia och Adam, har David och Gunnar inga specifika tillfällen eller 

sammanhang då de använder sig av idrottshjältar eller elitidrottshändelser. David beskriver 

sig istället använda dessa begrepp i sociala sammanhang, som en social fostran. Han drar 

paralleller mellan kända idrottare och hur de agerar med sina elever under lektionerna. David 

berättar om ett exempel då han vid en situation drar en parallell med en fotbollsspelare för att 

socialt lära samt fostra några av sina elever. Då ställde David frågorna ”Vad tror ni hade hänt 
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om Svensson hade dragit någon i tröjan?” och ”Han hade fått gult kort.”. Likt det som David 

säger om att han inte använder idrottshjältar och elitidrottshändelser vid specifika tillfällen 

instämmer även Gunnar med. Gunnar menar att hans användande av begreppen inte behöver 

kopplas med det som sker under lektionerna, utan olika sammanhang kan kopplas samman 

med olika idrottshjältar och idrottsgrenar bara de finns någon länk till situationen. Han 

använder istället begreppen som ett pedagogiskt verktyg för att skapa kontakt med eleverna. 

Gunnar berättar att han även använder begreppen utanför idrottslektionerna, som till exempel 

när han sätter sig hos olika elever i matsalen för att samtala med dem. 

 

Av de fyra lärarna beskriver de alla att de mer eller mindre drar kopplingar till aktuella 

elitidrottshändelser. Felicia beskriver sig kunna koppla vissa aktuella händelser till sin 

undervisning. Hon ger exempel på en svensk fotbollsmatch som nyligen spelades där det vid 

lektionen blev en del diskussioner om en specifik spelare samt ord som de i tv hörde att han 

sa. Samma fotbollsmatch tar David upp som ett exempel, under en av sina lektioner. Likt 

Felicia och David beskriver Adam hur han tar tillvara på aktuella elitidrottshändelser i sin 

undervisning. Adam nämner att ”När det pågår sådana dära handbollsslutspel så kan man ju. 

Då har dem ofta sett saker hända och sånt där.” Även Gunnar beskriver att han kan samtala 

med eleverna om elitidrottshändelser som skett nära i tiden, vilket löd, ”Så att om det har hänt 

igår så pratar man om det idag hur som. Och det kanske inte är länkat till lektionen alls, men 

ibland så måste man prata av sig med eleverna om det för att nått väldigt stort har hänt eller 

så.”. 

 

3.2.2 I vilka moment   

Av de fyra lärarna är det två av dem som beskriver att de använder idrottshjältar och 

elitidrottshändelser till specifika moment. Felicia beskriver att begreppen används mer till 

vissa större idrottsgrenar och moment, där hon bland annat ger friidrotten och bollspel som 

exempel. Men även om Felicia till viss del använder begreppen mer på exempelvis friidrott 

och bollspel så använder hon dessa till alla situationer. Hon beskriver dock också att de yngsta 

klasserna hon undervisar inte har rena ämnen på lektionerna, utan mer som hon kallar 

”blandlektioner” med flera olika moment i ett. Detta är därför hon anser sig inte kunna koppla 

begreppen till specifika idrottsgrenar. Likt Felicia beskriver Adam sig använda idrottshjältar 

och elitidrottshändelser mer inom moment som är kopplat till bollspel. Att Felicia och Adam 
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båda beskriver att de använder begreppen vid bollspel kan kopplas till det Fredrik Schoug 

behandlar om sportevenemang samt hur hjältar skapas. Enligt Schoug får idrottare större 

värdighet om de presterar vid evenemang som har stor uppmärksamhet och är mer bekostat. 

Sportevenemang är en scen för världsrekord, bragder och olika ceremonier. Det är när en 

person på denna scen utför en handling som samhället ser som något utöver det vanliga som 

en idrottshjälte kan skapas. (1997, s. 120–126) I Sverige finns det ett stort intresse för just 

bollsporter i allmänhet och fotboll i synnerhet. Att Felicia och Adam beskriver att begreppen 

används mer till moment där bollsporter är en del kanske inte är en slump om det ställs i 

relation till vad Schoug anser är ett stort sportevenemang, med en stor publik. 

 

Till skillnad från Felicia och Adam så anser David att det för honom inte spelar någon roll 

vilket moment det är på lektionerna, utan att han använder kopplingar till idrottshjältar och 

elitidrottshändelser i alla moment. Han använder sig exempelvis av hockeyspelare och hockey 

under en badmintonlektion. För honom behöver inte den idrottare eller händelse han använder 

ha koppling till momentet, utan det viktigaste är att eleverna kan dra paralleller och på så vis 

själva fundera samt dra lärdom. David beskriver detta genom att säga, ”De ska dra en lärdom 

och som jag sa handlar det oftast om det sociala. Regler och vad får man, vad får man inte 

göra? Varför? Varför inte? Vad har han gjort som är rätt, vad gör du som är fel just nu?”. Likt 

David berättar Gunnar att han inte kopplar idrottshjältar och elitidrottshändelser med något 

specifikt moment, utan att han kan använda det vid olika tillfällen för att skapa kontakt till 

elever eller en elev. Det som både David och Gunnar beskriver med det sociala bandet till 

eleverna, kan kopplas till det som Åsa Bäckström och Fredrik Isakson presenterar om vad 

som ses som pedagogiska förebilder. David och Gunnar vill vara förebilder för eleverna 

genom att de uppmuntrar och är nära dem. Den viktigaste kompetensen för att betraktas som 

en pedagogisk förebild, är den sociala enligt Bäckström och Isakson. Om deras definition av 

vad som utgör en pedagogisk förebild skulle placeras i relation till hur David och Gunnar 

agerar kring sina elever skulle de utgöra rollen som en förebild. (2014, s. 36 ff.) 

 

Samtliga av de fyra lärarna beskriver att de har tankar om att koppla med elitidrottshändelser 

med moment i sin undervisning genom att planera dessa efter vad som sker för tillfället inom 

idrottsvärlden. Felicia förklarar att hon tycker det kan vara givande att planera moment efter 

när de stora elitidrottshändelserna sker. Trots åsikten påpekar Felicia att hon inte har utfört 
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någon sådan koppling själv än på grund av att det är svårt att tajma momenten till 

elitevenemangen. Enligt henne bli momentens placeringar mer styrda av väder, årstider och 

lokaler snarare än när elitevenemangen sker. Adam berättar att han delvis försöker koppla 

vissa moment till när elitidrottshändelser äger rum samt ger exempel på när att han och 

idrottskollegorna försökte koppla ihop friidrottsmoment med friidrotts-VM. Han ser det som 

givande att försöka ha momentet samtidigt som när en elitidrottshändelse sker, då detta skulle 

kunna stärka elevernas engagemang för idrottsgrenen. Adam beskriver likt Felicia att det är 

komplicerat att tajma momenten och händelserna tidsmässigt. David uttrycker att han och 

idrottskollegorna har haft planer på att ha vissa moment i samband med vissa 

elitidrottshändelser. De har resonerat kring att koppla moment till vinter-OS. Även om 

tankarna och idéerna finns så är det inget som blivit verklighet än. David ser att en sådan 

koppling är givande för att inspirera och motivera eleverna då de kommer att gå hem och se 

den idrottsgren som de har prövat under lektionen. Gunnar anser att det skulle vara givande 

att koppla samman stora elitidrottshändelser med ett moment. Han menar att 

sammankopplingens syfte skulle innebära att undervisningen kommer att kunna placeras i en 

högre kontext samt skapa inspiration för eleverna. Även om Gunnar har förhoppningar samt 

tankar kring detta så har det ännu inte skett på hans skola. 

 

3.3 Hur använder lärare idrottshjältar och elitidrottshändelser? 

Resultatet som redovisas under detta avsnitt utgår ifrån studiens didaktiska fråga hur. Inom 

den ska det undersökas hur lärare använder, relaterar samt refererar till idrottshjältar och 

elitidrottshändelser i sin undervisning. Den av studiens frågeställningar som delvis kommer 

att besvaras är vilken funktion dessa begrepp har i lärarnas undervisning. 

 

3.3.1 På vilket sätt finns idrottshjältar och elitidrottshändelser med? 

Beroende på vad de fyra olika lärarna har för syfte med att använda idrottshjältar och 

elitidrottshändelser så skiljer sig svaren om hur de använder, relaterar samt refererar till dessa 

begreppen i sin undervisning. Felicia beskriver sig använda begreppen som referenser i sin 

undervisning och berättar att, ”Jag tror inte jag pratar så mycket om just specifika personer 

utan då kanske det är mer sporttyper i allmänhet liksom att i just de här grenarna är det viktigt 

och då kanske man relaterar till sånt snarare än specifika personer tror jag.” Hon refererar till 

begreppen för att eleverna ska skapa sig en förståelse för något annat som hon instruerar om. 



30 
 

Felicia beskriver även att hon gärna tar upp elitidrottshändelser som är aktuella för att 

eleverna ska kunna relatera samt ta till sig kunskapen som hon förmedlar på ett enklare sätt. 

Adam kopplar samman något som han ser sker på lektionen med en idrottshjälte eller 

elitidrottshändelse. Han berättar att begreppen används vid samtal med eleverna om 

idrottsskador för att på så sätt kunna ge exempel på olika idrottshjältar, deras skador och hur 

de kommer tillbaka efter det samt vad skadan berodde på. Adams beskrivning kring detta löd, 

”Många elever tycker att om man är skadad kan man inte träna på tre månader och sen sätter 

man igång och tränar på samma nivå som innan fast man då behöver börja om.” Vid en skada 

som sker på en lektion kan Adam ta tillfället i akt att ha en genomgång om hur eleverna ska 

agera om en person blir skadad. Under dessa tillfällen drar han paralleller till kända idrottare 

som har blivit skadade och hur deras rehabilitering var efteråt. Adam tar, förutom när han 

pratar om skador, också upp idrottshjältar och elitidrottshändelser när han instruerar om 

kondition. Hur en idrottare tränar kondition, ger Adam exempel på när han beskriver när, 

”Ragnar Skanåker tränade kondition fyra timmar om dagen i två och ett halvt år för att ställa 

upp i OS. Sånt som jag relaterar till när man säger att man inte kan träna kondition hur mycket 

som helst. Han tränade inte högintensivt i fyra timmar men han tränade ändå fyra timmar om 

dan för att förbättra sin kondition.”. 

 

David berättar att han använder idrottshjältar och elitidrottshändelser för att motivera sina 

elever. Han tar ett exempel där han motiverar en elev, som han vet spelar fotboll, genom att 

dra en parallell till hur en känd fotbollsspelare blivit så pass bra. Detta kan David göra genom 

att till exempel säga, ” […] varför har han lyckats, jo men han körde det här också liksom […] 

”. David tar också upp ett exempel vid en situation då hans elever slutade vara aktiva då de 

spelade fotboll. Vid detta tillfälle tog han upp hur Sveriges fotbollslandslag dagen innan hade 

slagit ut Italien och gått vidare till fotbolls-VM. Davids kommentar till dessa elever var, ”Tror 

ni att vi hade gått vidare och vunnit om dom hade hållit på såhär på planen, så som ni håller 

på nu?”. Till skillnad från David beskriver Gunnar att han använder idrottshjältar och 

elitidrottshändelser för att bygga relationer samt få kontakt med sina elever. Eftersom Gunnar 

anser att det är extra viktigt att bygga en stark kontakt med sina elever, så väljer han att 

använda begreppen hela tiden och inte bara då det är undervisning. Gunnar beskriver detta 

bland annat genom att säga, ”Och att man sätter sig vid olika bord i matsalen å pratar med 

eleverna. Så att de kan se att man är en annan person också. Att man inte bara är den där 

idrottsläraren liksom.”. Håkan Larsson skriver om ett dilemma i och med införandet av Lgr11 
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då ämnet idrott och hälsa ska utgöra ett kunskapsämne och samtidigt vara ett ämne för alla 

elever. Med Lgr11 har undervisningen formats till att bli målstyrd och lärarnas uppdrag blir 

till stor del att handleda eleverna så att de uppnår ämnets olika mål. (2016 s. 23, 44 & 188 f.) 

För dessa fyra lärare som använder sig av idrottshjältar och elitidrottshändelser i sin 

undervisning verkar det inte spela någon roll att det faktisk inte står något i läroplanen som 

kan kopplas till dessa begrepp eller till elitidrott i allmänhet. Dessa lärare använder begreppen 

som ett pedagogiskt verktyg för att handleda mot de mål som står i läroplanen. I läroplanen 

står det beskrivet att lärarna ska skapa en skola som ” […] ska bidra till elevernas harmoniska 

utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 

verksamhet.” (Skolverket 2011, s. 14). Genom det som dessa lärare beskriver kan det utläsas 

hur de använder idrottshjältar och elitidrottshändelser vilket kan relateras till hur läroplanen 

beskriver att en skola ska bidra till att eleverna utvecklas. 

 

Trots att Adam använder idrottshjältar och elitidrottshändelser mer för att exemplifiera vid 

vissa situationer så är han också inne och berör samma tankar som Gunnar. Detta när Adam 

anser att begreppen ska användas när det gäller kontakten med eleverna. Adam berättar att 

eleverna kan komma till honom och ta upp händelser eller elitidrottare, exempelvis ”Ååå såg 

du Zlatan igår!”. Då beskriver Adam att ”Jag hänger på. Å bara så. Det handlar inte om 

undervisning egentligen, utan det handlar om elevkontakt. För att underlätta för 

undervisningen.”. En annan likhet som både Adam och Gunnar beskriver är att eleverna söker 

upp dem själva för att samtala om idrottshändelser eller elitidrottare. Gunnar berättar att ” […] 

dom söker upp mig numera. Så jag behöver inte ta den kontakten för de vet att den finns och 

att man liksom pratar.”. Eleverna kan komma och diskutera om idrotter som de tycker är 

roligt samt intressant att samtala om. De kan komma med kommentarer som ”såg du matchen 

igår?” eller något liknande.  

 

3.3.2 Är det med i planeringen eller är det mer spontant? 

Det som alla fyra lärarna har gemensamt är att de oftast använder idrottshjältar och 

elitidrottshändelser spontant i sin undervisning. David beskriver sig inte använda begreppen 

planerat i sin undervisning alls, utan att det mer uppstår spontant under en lektions gång. 

Användandet kan ske när som helst eftersom David använder det för att motivera elever då 

han märker att de tappar motivationen till något innan, under eller efter lektionen. David 
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beskriver också att han kan använda dessa begrepp i vilket sammanhang som helst och 

förklarar detta genom att säga ”Det kan va när som helst för att barn är ju spontana själva och 

oförutsägbara så att någon kan ju tappa lusten […]”. Vid intervjun med honom framstår det 

klart att hans val av idrottshjältar och elitidrottshändelser påverkas till stor del av hans egna 

hockey- och fotbollsintresse. I stort sett alla exempel han tar upp har en koppling till antingen 

hockey eller fotboll. Då David, likt de andra tre lärarna, berättade att användandet av dessa 

begrepp oftast sker spontant, är det logiskt att de plockar fram de idrottshjältar och 

elitidrottshändelser från idrottsgrenar som de själva har intresse av och redan har kunskap om. 

Felicia beskriver att användandet av idrottshjältar och elitidrottshändelser vid ett flertal gånger 

sker spontant. Hon tar upp ett exempel då hon samtalade med sina elever om hur viktigt det är 

att värma upp. Vid detta tillfälle tog hon spontant upp ett tillfälle där sprintlöparen Bolt fick 

en muskelbristning, som hade utspelat sig några dagar innan hon behandlade det under 

lektionen. Detta bidrog till att många av eleverna kunde relatera till honom och hans skada. 

Felicia anser att hon till viss del kan planera att använda kopplingar till dessa begrepp i 

undervisningen och berättar att, ”Andra gånger kanske jag ser något på tv å tänker, a men gud, 

det här ska vi prata om i veckan, det här är väl bra.”. Likt Felicia beskriver Adam att hans 

användande av idrottshjältar och elitidrottshändelser oftast sker spontant och att det dyker upp 

under situationer som sker spontant på lektionerna. Gunnar anser likt de andra lärarna att när 

han använder dessa begrepp så sker detta spontant. Trots detta kan han vid vissa tillfällen 

placera begreppen i sin planering. Gunnar nämner ett exempel då han visar klipp från 

friidrottsgrenar på projektor. Hur eleverna upplever dessa tillfällen beskriver Gunnar genom 

att säga, ”Å sen får dom se det. Äh, å det tycker dom är roligt också, men det är inte jätte ofta 

att det är planerat utan det kan vara lite mer spontant att man gör det. Men det är lite olika kan 

man väl säga.”. 

 

Dessa fyra lärare har gemensamt att de anser sig använda, relatera samt referera till 

idrottshjältar och elitidrottshändelser i sin undervisning, trots detta skiljer de sig åt kring hur 

de använder begreppen. Håkan Larsson och Jane Meckbach menar att en lärare måste ha en 

tvådelad syn på undervisningsprocessen. Den ena delen handlar om att de ska skapa och 

organisera aktiviteter, och den andra delen fokuserar på elevernas lärande. I just fokuserandet 

på elevernas lärande använder dessa fyra lärare dessa begrepp som ett pedagogiskt verktyg. 

Lärarna väljer att använda dessa begrepp då de utför didaktiska överväganden som ska främja 

elevernas lärande samt deras kroppsliga kompetens. (2012, s. 12ff.) 
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3.4 Varför ska eller ska inte idrottshjältar och elitidrottshändelser 

utgöra en del av undervisningen?  

Under detta avsnitt kommer en del av studiens frågeställning om vilken funktion som 

idrottshjältar och elitidrottshändelser har inom lärarnas undervisning att besvaras. Utöver 

detta kommer även studiens sista frågeställning att besvaras, som kretsar kring vad de lärarna 

som inte väljer att använda, relatera eller refererar till idrottshjältar och elitidrottshändelser i 

sin undervisning har för ståndpunkt i denna fråga. Dessa frågeställningar kommer att kopplas 

samman med studiens teoretiska ramverk och genom detta med den didaktiska frågan varför. 

 

3.4.1 Varför ska idrottshjältar och elitidrottshändelser användas? 

De fyra lärarna som anser sig använda, relatera samt referera till idrottshjältar och 

elitidrottshändelser betraktar dessa begrepp som ett pedagogiskt verktyg i deras undervisning. 

Trots att alla betraktar dessa som ett pedagogiskt verktyg, så har de olika perspektiv på varför 

de är relevanta att utgöra en del av undervisning samt vilken funktion dessa har. David och 

Felicia anser att idrottshjältar och elitidrottshändelser bör användas på grund av att dessa 

motiverar eleverna samt bidrar till att det skapas ett intresse kring de idrotter som utförs under 

lektionerna. Dessa lärare menar att genom att använda begreppen kommer eleverna kunna 

placera idrottsgrenarna som de utfört i en större kontext. När en idrottsgren placeras i en 

högre kontext kan det skapas en motivation samt ett intresse för att de själva ska utvecklas 

inom den. Hur dessa lärarna beskriver detta är till stor del likadant men skiljer sig en aning. 

David beskriver,  

Motivation för min del skulle jag säga är huvudsyftet eller det använder jag mest. […] någonstans 

också klargöra eller tydliggöra för barnen att vi har människor i vårt land som är duktiga på det 

här, som är framstående, som kanske kan livnära sig på det dem för och då dem att tänka till. ”A, 

det där är kanske någonting för mig.”. Och skapa ett intresse på så sätt också. (David) 

Felicia beskriver inte detta lika ingående utan väljer bland annat att säga, ” Få dem att förstå 

och kanske att det blir mer intressant när eleverna kan relatera till något. […] ja men lite 

motiverande och kanske peppa å det blir lite roligare om man går in för det […]”.   

 

Till skillnad från David och Felicia har Adam och Gunnar andra argument i denna fråga. 

Gunnars huvudsyfte är att idrottshjältar och elitidrottshändelser fungerar som en metod till att 

skapa en starkare elevkontakt. Han betraktar begreppen som ett medel för att kunna skapa ett 

band med sina elever. Denna kontakt kommer enligt honom vara väldigt stark genom att den 
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kommer att baseras på elevernas egna intressen inom idrotten. Till skillnad från de andra 

lärarna menar Gunnar att lärare även borde använda dessa begrepp inte enbart i 

undervisningen utan även under till exempel raster eller i matsalen. Han anser att lärarna 

borde ta vara på möjligheten som finns till att kunna skapa ett starkare band med sina elever. 

Han beskriver detta genom att bland annat säga, 

Eftersom kontakten bygger ännu mer när det inte är lektion än när det är lektion, skulle jag säga. 

Och att man sätter sig vid olika bord i matsalen och pratar med eleverna. Så att dom kan se att man 

är en annan person också. Att man inte bara är den där idrottsläraren liksom. (Gunnar) 

Adam beskriver likt Gunnar, att elever själva väljer att söka upp honom för att diskutera 

aktuella händelser inom idrotten. Till skillnad från Gunnar har Adam en annan åsikt kring 

detta. Adam anser att det inte finns något större syfte med att eleverna söker upp honom för 

att diskutera, utan att när det sker så är det enbart för att bekräfta att de har upplevt samma 

idrottsupplevelse. Han anser att dessa samtal kommer att ta en stor tid från lektionen och 

genom detta väljer han att så snabbt som möjligt avsluta för att de andra eleverna inte ska gå 

miste om sin undervisningstid. Adam anser istället att idrottshjältar och elitidrottshändelser 

borde användas i undervisningen för att eleverna ska förstå att det finns ett bakomliggande 

syfte med just den undervisning som han bedriver. I intervjun beskriver han sig ofta använda 

antingen begreppen för att beskriva varför eleverna behöver utföra vissa moment inom 

idrotten. Adam beskriver detta bland annat genom att säga, ”Ja men det är mest att 

exemplifiera för undervisningen som man bedriver. Att säga, ”Titta på den för den har 

kommit så långt för den har gjort såhär.”. 

 

Två av de fyra lärarna valde att beröra grundskolans läroplan när de beskrev varför samt vilka 

argument de anser sig att ha för att använda idrottshjältar och elitidrottshändelser i 

undervisningen. David och Gunnar beskriver båda att allt som utförs under undervisningstid 

inte konkret behöver kopplas till läroplanen. David menar att en lärare till en början ska utföra 

och hinna med allt som är skrivet i läroplanen men att den även samtidigt genomför olika 

företeelser som finns utöver det, som till exempel att använda idrottshjältar och 

elitidrottshändelser. Medan Gunnar väljer att föra ett djupare resonemang, vilket löd, 

Jag skulle säga att varje lektionsminut man har, inte behöver precis vara kopplas till läroplanen. 

Man har gott om tid att gå igenom alla olika kunskapskrav ändå. Så att dom personer som säger att 

man inte, liksom kan för att man inte hinner det eller för att det på nått sätt… Det köper jag inte. 

Man har den tiden och man kan baka in det, absolut. Så tycker jag och jag vet inte vad dem skulle 

kunna komma med för argument som säger att man inte kan ha det. (Gunnar) 
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Adam, David och Gunnar anser att deras idrottsliga bakgrund har påverkat dem i deras 

ställningstagande om att idrottshjältar och elitidrottshändelser borde vara en del av 

undervisningen. Alla tre lärarna menar att om det inte skulle ha något intresse, idrottslig 

bakgrund eller kunskap om idrottsgrenar hade det varit problematiskt att kunna använda 

begreppen i undervisningen. David och Gunnar menar att deras personliga intresse har 

bidragit till att de lättare kan applicera dessa begrepp i olika undervisningssammanhang. 

Adam anser utöver detta att hans idrottsliga bakgrund har bidragit till att han nu har insikt i 

hur olika lektioner borde planeras beroende på vad de har för syfte. Felicia skiljer sig åt mot 

de andra tre lärarna. Hon anser att hennes idrottsliga bakgrund inte har påverkat hennes 

ställningstagande kring att använda idrottshjältar och elitidrotthändelser i undervisningen. 

Genom att den idrottsgren som hon tidigare har utfört inte är populär eller förekommer i 

någon större kontext inom ”idrottsvärlden” i Sverige, så har inte hennes idrottsliga bakgrund 

påverkat henne i vad hon anser i denna fråga. I intervjun beskriver Felicia dock att hon inte 

skulle ha ändrat åsikt kring detta även om hon tidigare hade utfört någon idrottsgren som 

anses mer populär. Felicia anser att om en lärare använder eller inte använder dessa begrepp 

är sammankopplat med en dennes personlighet och inte vad hen har för idrottslig bakgrund. 

 

En faktor som alla de fyra lärarna anser påverkar deras ställningstagande är elevernas ålder. 

David och Felicia menar att om det skulle ha undervisat elever som läser i högre årskurser 

hade idrottshjältar och elitidrottshändelser haft en mer tydlig och konkret plats i 

undervisningen. Detta på grund av att eleverna vid den åldern förhoppningsvis är mer 

medvetna samt insatta i ”idrottsvärlden”. David beskriver detta genom att säga, 

Jag tror att på gymnasiet är nog eleverna lite mer medvetna. […] Dom är ju mer verbala och dom 

är mer medvetna så att jag tror man inte behöver förtydliga vissa människors namn på samma sätt 

som man kanske behöver göra för de yngre. […] Så det tror jag en skillnad kan vara att dom 

liksom har mer kunskap om saker och ting, mer förståelse. Och kanske också har upplevt saker 

och förstått vad dom har upplevt. (David) 

Gunnar anser likt de andra lärarna, att åldern är en påverkande faktor. Trots detta menar han 

att den största faktorn kring hur frekvent han väljer att använda idrottshjältar och 

elitidrottshändelser främst handlar om vad det är för elevgrupp samt vad dessa har för 

intressen. Gunnar beskriver att elevernas idrottsliga intresse kan öka med åldern, dock att det 

är deras personligheter som till största del styr hur frekvent dessa begrepp förekommer. Likt 

de andra lärarna anser även Adam att åldern har betydelse. Han är dock den enda av lärarna 

som kopplar till yngre åldrar. Hans ställningstagande kan påverkas av att han för tillfället 
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undervisar årskurs åtta och nio. I intervjun beskriver Adam att undervisning med yngre åldrar 

skulle bidragit till att han skulle använda begreppen till att motivera sina elever istället för att 

använda dem som en av källa för att styra sin undervisning, vilket han för tillfället gör. 

 

Det kan konstateras att dessa lärare använder, relaterar samt refererar till idrottshjältar och 

elitidrottshändelser i sin undervisning som ett pedagogiskt verktyg, där syftet är att motivera, 

skapa ett intresse hos, få en starkare kontakt med eleverna eller som en källa till att ens 

undervisningsupplägg kommer att fungera. I intervjuerna väljer två av lärarna att beröra 

grundskolans läroplan. Lärarna beskriver likt vad som skildras i denna studies bakgrund, att 

det inte finns evidens till att använda idrottshjältar eller elitidrottshändelser i idrott och hälsa 

undervisningen (Skolverket 2011). Trots detta väljer de ändå att föra argument varför dessa 

begrepp bör utgöra en del av undervisningen. Detta tyder likt det Håkan Larsson beskriver, 

om att ämnet är i en form av kris och att lärarna i idrott och hälsa har en osäkerhet kring vad 

det är för kunskaper som eleverna ska lära sig. Att även vissa av lärarna i denna studie inte 

helt är enade i om vad det är för kunskaper som de ska undervisa om i ämnet och i fall det 

anses som okej att föra in idrottshjältar och elitidrottshändelser i sina lektioner. Vilket i sig 

kan kopplas med att lärarna som använder, relaterar samt refererar till dessa begrepp har en 

mer produktiv undervisningsstil, där de innan sina lektioner inte har tydliga mål utan att dessa 

istället formas under tidens gång (2016, s. 101 ff., 188 f., 308 f. & 320). Något av värde är att 

Adam väljer att använda dessa begrepp för att påvisa för sina elever att den undervisning som 

han utför är korrekt. Detta kan upplevas som att eleverna har den osäkerhet som Larsson 

beskriver att lärarna har om vad ämnet ska innehålla. 

 

Om dessa lärares sociala kategorier placeras i relation till varandra, så finns ett relativt lika 

ramverk för vilka det är som anser sig använda idrottshjältar och elitidrottshändelser i sin 

undervisning. Dessa lärare är till största del män (endas en kvinna) som tidigare har haft ett 

stort intresse inom de större idrottsgrenarna. Alla utom den kvinnliga läraren har även varit 

tränare inom de idrottsgrenar som de själva har utfört. Av intervjuerna kan det urskiljas att 

främst de manliga lärarna är någon form av supporter till ett eller flera elitidrottslag. Genom 

att placera lärarna tillsammans med deras sociala kategori, kan det konstateras att de lärare 

som använder, relaterar samt refererar till idrottshjältar och elitidrottshändelser är främst 

manliga och har själva ett stort personligt intresse och engagemang för idrott i allmänhet. 
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3.4.2 Varför ska inte idrottshjältar och elitidrottshändelser användas? 

Den största och mest tydliga faktorn som alla lärarna väljer att beröra när de beskriver varför 

idrottshjältar och elitidrottshändelser inte borde vara en del i undervisningen, är att dessa 

begrepp inte finns med i grundskolans läroplan. Lärarna väljer dock att ha olika fokus när de 

kopplar ihop sina argument med läroplanen. Den lärare som enbart väljer att beröra 

läroplanen på ytan och istället har andra argument som hon anser väger tyngre är Eva. Till 

skillnad från henne använder Bianca läroplanen som sitt huvudargument genom att det inte 

finns beskrivningar av begreppen där, men även för att eleverna inte har förmågan att förstå 

innebörden av dessa och därför är det enligt henne inte lämpligt att de ska utgöra en del av 

undervisningen. Detta beskriver hon genom att bland annat säga, 

För att det inte står något som det i kursplanen i idrott och hälsa. Och därför tycker jag inte att det 

är relevant riktigt i idrottsundervisningen och sen just nu undervisar jag ett och två och då känns 

det som att dem inte riktigt é på det stadiet heller att man ska behöva veta så mycket om det här. 

(Bianca) 

Bianca väljer även att kort beröra att hälsa-delen inom läroplanen är av större vikt för henne 

än dessa begreppen. Det finns två lärare som väljer att beskriva kopplingen mellan läroplanen 

och hälsa något mer. Clas beskriver att han upplever att genom den nya läroplanen (Lgr11) så 

har fokuset tagits från prestation och elitidrotten till att istället handla om hälsa. Han anser att 

lärarna inte borde fokusera på prestationen och elitidrott utan istället försöka att applicera ett 

hälsoperspektiv på sin undervisning. Genom att elitidrotten oftast enligt honom inte är 

hälsosamt och att läroplanen beskriver att ämnet idrott och hälsa ska utgöras av ett 

hälsoperspektiv så bör inte dessa begrepp utgöra en del av undervisningen, beskrivningen löd, 

[…] läroplanen handlar ju också om prestation, såklart. Men det hälsobegreppet kanske har gjort 

att det har kommit in att det på något sätt har påverkat mig. Hade jag varit idrottslärare på 80-talet 

kanske jag skulle ha använt det mer. För där var det ju praktisk prestation som gällde. […] det är 

mer inriktat på hälsa nu och då känner jag att elitidrott inte alltid är hälsa. (Clas) 

Hanna väljer även hon att koppla samman läroplanen med hälsa. Hon anser att ämnet idrott 

och hälsa enligt läroplanen handlar om att eleverna ska få möjlighet att arbeta med deras 

fysiska utveckling. Inom den fysiska utvecklingen väger hälsa-delen tyngre än den idrottsliga 

prestationen. Genom att Hanna betraktar idrottsgrenar som ett hjälpmedel för att eleverna ska 

lyckas att fysiskt utvecklas så anser hon att idrottshjältar och elitidrottshändelser inte bör vara 

en del av undervisningen. Hanna beskriver detta genom att bland annat säga, ” Kroppens 

fysiska utveckling och barns fysiska utveckling hör ihop med sömn, mat, kost och hela den 

delen av hälsodelen. Sen använder man sig av sporter, idrotter och aktiviteter för att nå det 

målet. Att må bra och ha roligt […]”. Hon resonerar kring att om hon hade haft ett större 
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personligt intresse för idrott i allmänhet kanske hon skulle ha tolkat läroplanen på ett 

annorlunda sätt och applicerat dessa begrepp i sin undervisning. 

 

Clas och Hanna, som kopplar samman läroplanen med hälsa, valde även att beskriva 

tidsaspekten som ett argument till varför de väljer att inte använda idrottshjältar och 

elitidrottshändelser i sin undervisning. Hanna radar i intervjun upp alla delar som de ska hinna 

med enligt kursplanen och beskriver att det inte finns någon tid att beröra dessa begrepp. Om 

begreppen appliceras i undervisningen så kommer de enbart att beröra ett fåtal av 

kunskapskraven, vilket det inte finns tid för. Clas nämner likt Hanna att tidsaspekten är ett 

argument till hans ställningstagande i frågan. Han anser att det inte finns någon tid att lyfta 

upp dessa begrepp då det finns många andra delar som behöver utföras i undervisningen och 

genom detta glöms den delen bort. Utöver detta argument väljer Clas även att beskriva 

elevernas ålder som en påverkande faktor i hans ställningstagande. De elever som han 

undervisar för tillfället (årskurs sex till nio) är enligt honom inne i en ”känslig period”. Om 

han skulle ha presenterat en idrottshjälte, så finns det en oro hos honom för att detta skulle 

resultera i att elevernas självförtroende skulle sänkas. Han beskriver sitt argument genom att 

säga, ” […] för högstadiet då har du ju den här lite kritiska perioden. Kanske från sexan och 

upp till åttan när några börja sitt kanske lite ofta […] Det påverkar kanske mig också att man 

inte heller vill skrämma bort dem ännu mer genom å referera till någon elitidrottare […]”. Eva 

för ett liknade resonemang när hon beskriver sina argument. Hon menar att inom de 

elevgrupperna som hon undervisar finns det inget utrymme att kunna ta upp dessa begrepp. 

Hon väljer aktivt att inte beröra dem för att hon vet att det inte skulle bidra till positiva 

effekter på elevernas lärande. Hon beskriver detta genom att bland annat säga, ”För här 

sysslar vi med andra saker. Vi gör väldigt mycket för att vi är tvungna. […] vi är tvungna att 

jobba väldigt lågeffektivt. Vi löser våra konflikter här. Vi hamnar aldrig i den situationen om 

vi skulle prata om något sånt.”. 

 

Om lärarnas idrottsliga bakgrund har påverkat deras ställningstagande kring att de inte 

använder idrottshjältar och elitidrottshändelser i undervisningen finns det olika åsikter kring. 

Bianca och Eva anser att deras idrottsliga bakgrund inte påverkat deras ställningstagande. 

Bianca beskriver att hon inte har någon personlig elitidrottsbakgrund som skulle kunna 

påverka samt ha en inverkan på hennes ställningstagande, medan Eva uttrycker att det istället 
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finns ett flertal andra faktorer som påverkar hennes ställningstagande. Dessa faktorer har en 

starkare inverkan än vad hennes egna idrottsliga bakgrund har. Faktorerna som hon nämner är 

bland annat eleverna, skolan och hur hennes utbildning är utformad. Till skillnad från Bianca 

och Eva så anser Clas och Hanna att deras idrottsliga bakgrund påverkat deras 

ställningstagande. Hanna beskriver att hon själv inte har någon idrottslig bakgrund och detta 

påverkar henne genom att om hon skulle ha velat använda begreppen så skulle hon inte haft 

möjlighet genom att hon saknar erfarenheter samt kunskaper om hur dessa skulle kunna 

appliceras. Clas anser istället att hans idrottsliga bakgrund har påverkat honom genom att den 

idrottsgrenen som han utförde inte anses speciellt populär i Sverige. Om han istället skulle ha 

utövat en idrottsgren som anses mer populär så hade hans ställningstagande kunnat förändras. 

 

En gemensam reflektion från alla lärarna, är att elevernas ålder är en betydande faktor till 

deras ställningstagande. Alla lärarna anser att om de skulle ha undervisat elever i högre 

årskurser så hade de kunnat applicerat dessa begrepp. Clas menar att han skulle kunna 

använda dessa på grund av att eleverna då inte är inne i någon ”känslig period”, medan Hanna 

anser att eleverna vid högre ålder är färdiga med basövningarna och lärare kan då istället välja 

att fokusera på utvalda idrottsgrenar. Hon beskriver sin åsikt genom att säga, ”Om man 

undervisar på gymnasiet, då har man gjort alla sina basövningar. Å vill man då ta å spetsa in 

sig så gör man det. Då gör man det på expertnivå om man ska säga så.”. Bianca och Eva anser 

att eleverna vid en högre ålder har en mognad och oftast ett eget intresse för idrott i allmänhet. 

 

Under intervjuerna framkom det att dessa lärare använder andra fenomen än idrottshjältar och 

elitidrottshändelser för att inspirera samt motivera sina elever. Bianca och Hanna använder 

fenomen som är kopplade till en specifik person eller figurer. Bianca valde en utomstående 

person när hon vid ett tillfälle beskrev att det är okej att finna sin egna väg till att vara fysiskt 

aktiv. Medan Hanna använder olika former av figurer eller djur för att inspirera sina elever till 

att utföra en rörelse på ett specifikt sätt. Till skillnad från Bianca och Hanna, så använder Clas 

och Eva förebilder som gestalter till att inspirera och motivera sina elever. Clas beskriver hur 

han själv försöker vara en förebild för sina elever under undervisningen. Att han ofta visar hur 

ett rörelsemoment ska utföras och att eleverna genom detta blir inspirerade. Om inte han själv 

kan utföra en övning kan han istället ta hjälp av någon elev, som då kommer bli som en 

förebildsgestalt till de andra. Eva väljer istället att antingen lyfta upp sig själv som en förbild 
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eller personer i elevernas närhet. Till skillnad från Clas väljer hon att inte koppla förebilder 

till idrotten utan att det även kan handla om hur de ska uppföra sig mot andra. 

 

Det kan konstateras att lärarnas främsta argument till varför de anser att inte idrottshjältar och 

elitidrottshändelser ska vara en del av undervisningen handlar om att det inte finns beskrivet i 

grundskolans läroplan. Andra faktorer som enligt lärarna också har en inverkan är 

tidsaspekten samt att eleverna inte har förmågan att förstå syftet med begreppen. Lärarna 

anser även att deras ställningstagande skulle kunna ha påverkats i fall de hade undervisat 

elever i högre årskurser. Om lärarnas åsikter kopplas med denna studies bakgrund kan det 

tydligt urskiljas att lärarna inte är medvetna om att begreppen inte heller finns med under 

kursplanen för gymnasiet (Skolverket 2011). Om de undervisningsstilar som Håkan Larsson 

presentar, appliceras på lärarna kan det urskiljas att dessa har till större del en reproduktiv stil. 

Detta på grund av att lärarna är tydligt medvetna om vad som beskrivs i läroplanen och även 

att en del av dem väljer att beröra hälsan tyder på att deras lektioner har tydliga mål och att 

eleverna är medvetna om vad som ska utföras. När Clas väljer att beskriva hur ämnet har 

förändrats från att fokusera på prestation till att nu inkludera hälsa mer, visar på att han har en 

förståelse för den förändring som Larsson beskriver har skett. Han är medveten om att det 

inom ämnet finns en kris och att han arbetar för att det ska skapas en tydlighet i vad eleverna 

ska lära sig för kunskaper (2016, s. 101, ff., 188 f., 308 f. & 320). Den medvetenheten upplevs 

även hos de andra lärarna när de på ett tydligt sätt kopplar sitt ställningstagande till 

läroplanen. Både Clas och Eva beskriver att det finns andra former av förebilder än 

idrottshjältar. Åsa Bäckström och Fredrik Isakson menar att förebilder kan vara pedagoger 

och att dennes uppgift är att bland annat handleda den som utför något (2014, s. 36 ff.). Den 

förebildsgestalt som Bäckström och Isakson presenterar, beskriver även Clas och Eva, när de 

förklarar hur de själva är denna gestalt på olika sätt för sina elever. 

 

Om lärarnas sociala kategorier placeras i relation till varandra, så finns det ett relativt lika 

ramverk kring vad det är för människor som anser att idrottshjältar och elitidrottshändelser 

inte ska finnas med i undervisningen. Det som förenar dessa lärare bland deras sociala 

kategorier är att alla utom en är kvinna, ingen av dem anser sig som en supporter och att alla 

de kvinnliga lärarna undervisar på låg- respektive mellanstadiet. Av deras sociala kategorier 

kan det konstateras att de lärare som anser att idrottshjältar och elitidrotthändelser inte ska 
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utgöra en del av undervingen är till stor del kvinnor som inte är speciellt insatta i elitidrott och 

som applicerar sitt ställningstagande på yngre elever samt att de är väl insatta i läroplanen.  

 

3.4.3 Vilka argument finns? 

Argumenten mellan de olika lärarnas ställningstagande skiljer sig relativt mycket åt. De lärare 

som anser att idrottshjältar och elitidrottshändelser bör vara en del i undervisningen gör det 

för att motivera och inspirera samt skapa en starkare kontakt med eleverna alternativt att 

begreppen fungerar som en källa till undervisningen som bedrivs. Medan de lärare som anser 

att dessa begrepp inte ska utgöra en del av undervisningen kopplar sina argument till största 

del med att det inte finns beskrivet i grundskolans läroplan. Utöver detta går det att konstatera 

att lärarna som använder begreppen är främst män som själva har ett tydligt förflutet samt ett 

eget intresse inom elitidrott. Till skillnad mot lärarna som inte använder begreppen i 

undervisningen, är det främst kvinnor som inte har en lika tydlig koppling till elitidrott eller 

anser sig inte följa någon specifik elitidrottare eller elitidrottslag. Om detta placeras i relation 

till studiens bakgrund kan det konstateras att de lärare som inte väljer att använda dessa 

begrepp är till större del insatta i läroplanen. Detta på grund av att det i den inte finns en 

ordagrann beskrivning om att lärarna antingen ska motivera sina elever eller använda någon 

form av elitidrott i undervisningen (Skolverket 2011). Det som Håkan Larsson beskriver om 

att ämnet idrott och hälsa är i en kris kan även urskilja i vissa av lärarnas beskrivningar (2016, 

s.308 f.). Dels genom att lärare inom samma ämne har en relativt olik syn på vilken sätt 

elitidrotten ska utgöra en del av undervisningen. När lärarna uppvisar olika synsätt så 

indikerar detta till att de själva inte vet vad för kunskap som ska eller inte ska läras ut. Två av 

lärarna som inte anser sig använda idrottshjältar och elitidrottshändelser beskriver i 

intervjuerna att de har resonerat kring vad det är de ska lära ut samt hur den läroplanen har 

förändrats. På grund av att dessa lärare reflekterar kring frågan, så visar de sig medvetna om 

att ämnet inte har en tydlighet i vad eleverna ska lära sig, likt det Larsson beskriver. 

 

Av resultatet kan det även konstateras att det är en större del kvinnliga lärare som anser att 

idrottshjältar och elitidrottshändelser inte ska utgöra en del av undervisningen. Detta resultat 

kan kopplas samman med vad Gill Lines bland annat kommer fram till i en av sina artiklar. I 

den beskriver Lines att media inte lika ofta väljer att presentera kvinnliga elitidrottare i 

jämförelse med manliga. Detta bidrar till att kvinnor mer sällan har idrottshjältar som 
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förebilder (2001, s. 296–301). Även John Hellström beskriver i sin avhandling likt Lines, om 

att det till större del är manliga idrottshjältar som finns kvar i befolkningens medvetande 

under en längre tid än vad de kvinnliga gör (2014, s. 240 ff.). Om det som Lines samt 

Hellström beskriver placeras i relation till denna studies resultat, så kan en anledning till 

varför kvinnliga idrottslärare inte väljer att använda dessa begrepp bero på att de själva inte 

har några idrottshjältar som förebilder och genom det inte förstår varför dessa ska utgöra en 

del av undervisningen. Till skillnad mot de manliga idrottslärarna, som enligt Lines allt oftare 

har idrottshjältar som förebilder och som genom det lättare kan urskilja ett syfte med att dessa 

ska finnas med i undervisningen. Även resultatet i denna studie visar detta, genom att det är 

fler manliga lärare som använder idrottshjältar och elitidrottshänder. 

 

En faktor från denna studies resultat som kan ställas i relation till tidigare forskning är att två 

av lärarna väljer att beröra hur pedagoger kan vara en förebildsgestalt i samma grad som en 

idrottshjälte. Den ena av dem väljer att beskriva hur pedagogen ska finnas för eleverna genom 

att visa hur de ska uppföra sig i sociala sammanhang. Medan den andra istället väljer att 

använda det som ett medel för att förmedla hur något fysiskt ska utföras. På ett liknade sätt 

reflekterar även Åsa Bäckström och Fredrik Isakson. I en av deras studier konstaterar de att en 

pedagogisk förebild både ska uppmuntra samtidigt som den måste ha en fysisk kompetens 

(2014, s. 36 ff.). Det som två av lärarna i denna studie beskriver överensstämmer med vad 

Bäckström och Isakson kommer fram till. Av detta kan det konstateras att även lärare i idrott 

och hälsa kan fungera som idrottshjältar lika väl till att vara en förebildgestalt åt elever.  

 

4. Diskussion 

Denna studies syfte är att undersöka när, hur och varför lärare använder, relaterar samt 

refererar, eller inte, till idrottshjältar och elitidrottshändelser i sin undervisning samt i vilka 

situationer detta sker. Studiens frågeställningar har sammankopplats med ett didaktiskt 

teoretiskt ramverk, där varje fråga har blivit kopplad till en eller flera av de didaktiska 

frågorna: när, hur och varför. Den didaktiska frågan när är sammankopplad med studiens 

frågeställning som behandlar i vilka undervisningssammanhang lärarna väljer att använda 

idrottshjältar och elitidrottshändelser. Av resultatet från denna del av studien kan det 

konstateras att lärarna till viss del har en relativt lika syn i frågan. Alla lärarna anser sig 

använda dessa begrepp spontant i undervisningen. Det som dock skiljer dem åt är under vilka 
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specifika undervisningssituationer som begreppen appliceras. Resultatet visar att två av 

lärarna använder begreppen främst vid olika former av samlingar samt under genomgångar, 

medan de andra två beskriver att de använder begreppen ”när som helst”. Dessa lärare tar ofta 

tillfället i akt och utnyttjar olika elitidrottares framgångar eller stora elitidrottshändelser, när 

situationer uppstår under eller utanför undervisningen. Den didaktiska frågan hur är 

sammankopplad med och utgör en del av studiens frågeställning som behandlar vilken 

funktion idrottshjältar och elitidrottshändelser har i lärarnas undervisning. Genom resultatet 

från studien går det att konstatera att lärarna skiljer sig åt i hur de använder dessa begrepp. 

Två av lärarna anser att de relaterar samt refererar till begreppen under sin undervisning för 

att kunna exemplifiera andra delar som behandlas. De två andra anser sig relatera samt 

referera men även använda begreppen både för att exemplifiera men också i andra 

sammanhang. Den didaktiska frågan varför är sammankopplad med och utgör en del av 

studiens frågeställning som behandlar vilken funktion idrottshjältar och elitidrottshändelser 

har i de åtta lärarnas undervisning. Varför är även sammankopplad med frågeställningen som 

behandlar vad de lärare som inte anser sig använda, relatera samt referera till dessa begrepp 

har för ståndpunkt inom området. Resultatet visar att lärarna som anser att de använder, 

relaterar samt refererar till begreppen behandlar dessa som ett pedagogiskt verktyg. Syftet 

med det pedagogiska verktyget är att antingen motivera, inspirera eller skapa starkare kontakt 

med sina elever. En av lärarna ser även detta som en metod till att ha belägg för innehållet i 

sin undervisning. Lärarna som inte anser sig använda dessa begrepp, har detta 

ställningstagande till stor del på grund av att området inte berörs i grundskolans läroplan samt 

att de även nämner tidsaspekten och elevernas ålder som en betydande faktor. Där 

tidsaspekten innebär att det inte finns något utrymme samt tid i undervisningen för att kunna 

applicera begreppen. Resultatet visar även att om eleverna hade varit i en högre ålder hade det 

varit naturligare att använda dessa.  

 

Om resultatet kopplas samman med lärarnas sociala kategorier kan det urskiljas att de lärare 

som anser sig använda, relatera samt referera till idrottshjältar och elitidrottshändelser i sin 

undervisning är främst män (endast en kvinna). Dessa män har ett större intresse för elitidrott i 

allmänhet, har själva varit aktiva inom någon idrottsgren och varit tränare samt har en till 

större del produktiv undervisningsstil; vilket innebär eleverna får relativt stort eget ansvar 

samt att det oftast inte finns några tydliga mål med undervisningen. Resultatet visar även att 

de lärare som inte använder begreppen idrottshjälte och elitidrottshändelse i sin undervisning 
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främst är kvinnor (endast en man). Dessa kvinnor har överlag inte något större personligt 

intresse för elitidrott och de anser sig själva inte som några supportrar till varken ett 

elitidrottslag eller en elitidrottare samt har till större del en reproduktiv undervisningsstil; 

vilket innebär att undervisningen oftast har tydliga mål och eleverna får ta relativt litet eget 

ansvar. Även om resultatet visar på att lärarnas ställningstagande inom frågan är kopplat med 

deras sociala kategorier så finns det en gemensam nämnare. Denna nämnare är att alla de åtta 

lärarna anser att elevernas ålder har betydelse för hur frekvent idrottshjältar och 

elitidrottshändelser ska förekomma i undervisningen. Denna studie överensstämmer till stor 

del med den tidigare forskningen på området. Den tydligaste kopplingen mellan tidigare 

forskning och denna studies resultat är att kvinnor inte har en lika stark koppling till 

idrottshjältar som män har, vilket både Gill Lines och John Hellström har kommit fram till. En 

annan tydlig faktor som resultatet visar är att ämnet idrott och hälsa är i en form av kris enligt 

lärarna, vilket även Håkan Larsson beskriver. Vår studie visar också att lärarnas personliga 

intresse för idrott har en inverkan på om de anser att idrottshjältar och elitidrottshändelser ska 

utgöra en del eller inte av undervisningen. Frågan om dessa begrepp ska få utrymme i ämnet 

idrott och hälsa eller inte tycks till största delen handla om vad lärarna själva har för 

”idrottsidentitet” samt om deras personliga syn på vad idrott är eller inte är. Lärare som har 

varit eller är en del av någon elitidrott kan uppenbarligen enklare applicera dessa begrepp och 

tycker också att de ska utgöra en del av undervisningen. Detta till skillnad mot de lärare som 

inte har denna relation till elitidrott, som menar att det inte finns något lovvärt syfte med att 

använda begreppen i undervisningen.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Genom att ha använt intervjuer som undersökningsmetod har denna studie tagit fram ett 

resultat som i sig ger en djupare bild av vad ett fåtal lärare i idrott och hälsa anser om att 

använda, relatera samt referera till idrottshjältar och elitidrottshändelser. Eftersom att 

intervjuerna har varit semistrukturerade har respondenterna haft möjlighet att kunna på ett 

öppet sätt beskriva sina tankar kring området samtidigt som deras svar har kunnat placeras i 

relation till varandra. Om istället en enkätundersökning hade varit undersökningsmetoden för 

studien hade undersökningen kunnat ha gett ett bredare resulat ifrån en större population. 

Dock hade detta resultat inte kunnat skapa en djupare förståelse för hur individerna resonerar 

om denna fråga. Det som skulle skapa en djupare förståelse kring hur lärare ransonerar samt 

anser kring frågan hade varit om dessa två olika undersökningsmetoder hade kombinerats, 
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vilket i sig skapar en tvärsnittsstudie. En sådan tvärsnittsstudie hade resulterat i att det både 

hade skapats en generell bild genom enkäternas resultat, men samtidigt som intervjuerna hade 

skapat ett djup om hur individerna resonerar. Resultatet från de olika metoderna hade även 

kunnat ställas i relation till varandra för att styrka resultatets trovärdighet.  

  

4.3 Slutsats 

Denna studie har till en början bekräftat den redan tidigare forskningen som kan kopplas 

samman till området. Det som denna studie bidrar till är att den förenar två olika 

forskningslägen. Där den ena behandlar didaktiken samt hur ämnet idrott och hälsa är 

utformat. Medan den andra är om hur begreppen idrottshjältar och elitidrottshändelser finns 

applicerat i befolkningen medvetande. För första gången inom en vetenskaplig kontext har 

dessa olika forskningslägen kopplats samman samt placeras i relation till varandra, vilket har 

resulterat i att båda dessa finns inom ämnet idrott och hälsa samt att dessa har en betydelse för 

varandra. Den slutsats som utöver detta kan föras kring studien resultat är att lärares 

”idrottsidentitet” har stor betydelse för hur undervisningen inom ämnet idrott och hälsa 

kommer att bli utformad. Att lärarnas bakgrund inom idrotten och deras personliga perspektiv 

kommer att påverka vad samt hur undervisningen blir utformad.  

 

4.3 Vidare forskning 

I dagsläget finns det relativt lite forskning kring om, när, hur samt varför idrottshjältar och 

elitidrottshändelser ska utgöra en del av idrott - och hälsoundervisningen. Resultatet från 

denna studie kan förhoppningsvis utgöra en början för att kunna forska vidare inom detta 

område samt komma till en gemensam uppfattning om dessa begrepp ska vara en del av 

undervisningen i idrott och hälsa eller inte. Detta skulle kunna undersökas genom att ställa 

lärarnas ställningstagande kring frågan i relation till hur eleverna anser. En tvärsnittsstudie 

inom området skulle vara givande då lärarnas åsikter kring frågan skulle kunna ställas i 

relation till vad dess elever upplever under lektionerna. En annan forskning som skulle kunna 

vara intresseväckande genom denna studies resultat är att utföra en likande undersökning fast 

utifrån ett genusperspektiv. Resultatet visar att en individs kön har betydelse för vilket 

ställningstagande hen har om att använda idrottshjältar och elitidrottshändelser i idrott och 

hälsa undervisningen, vilket skulle kunna undersökas djupare i vidare forskning.  
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Bilaga 1  

Litteratursökning 

  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka när, hur och varför lärare i idrott och hälsa 

inom grundskolan använder, relaterar samt refererar, eller inte, till idrottshjältar och 

elitidrottshändelser i undervisningen.  

Frågeställningar: 

• Vilken funktion har idrottshjältar och elitidrottshändelser i lärarnas undervisning? 

• I vilka undervisningssammanhang brukar lärarna i idrott och hälsa använda sig av 

idrottshjältar samt elitidrottshändelser?  

• Vad har de idrott och hälsa lärarna som väljer att inte använda, relatera eller referera 

till idrottshjältar och elitidrottshändelser under sina lektioner för ståndpunkt kring 

området? 

  

Vilka sökord har du använt?  
Idrottshjältar, sporthjältar, förebilder, idoler, sportevenemang, hjälte, evenemang, idrott och hälsa, 

pedagogiska verktyg, sport heros, modern sport heros, role models, läroplanen, motivation, sports 

event, folkhjältar, PE, elitidrott, elitidrottare, athletes, olympiska spelen, pedagogik, historia, history.      

  

Var har du sökt?  
Google Scholar, GIH:s bibliotekskatalog, Discovery, Libris, Diva – portalen, Nationalencyklopedin.   

  

Sökningar som gav relevant resultat  

Google Scholar: Sporthjältar, folkhjältar, förebild, idol, pedagogik.  

GIH:s bibliotekskatalog: Hjältar.   

Discovery: Sport heros, athletes, role models, history, hero.  

Libris: Sportevenemang.  

Nationalencyklopedin: Olympiska spelen, hjälte.  

  

Kommentarer  

Genom att studiens område inte är relativt utforskat så var det svårt att finna lämpligt material till 

tidigare forskning. De databaser som materialet vi använder är främst ifrån Google Scholar och 

Discovery. Av dessa databaser fann vi material som i sin tur ledde oss vidare till det som vi använder i 

vår tidigare forskning. Materialet som vi fann hade vi även användning av i studiens bakgrund. 



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide  

Informera om 

Syftet med denna studie är att undersöka när, hur och varför lärare i idrott och hälsa inom 

grundskolan använder, relaterar och refererar till idrottshjältar samt elitidrottshändelser i deras 

undervisning och i vilka situationer detta i så fall sker. Den information som du ger till oss 

under denna intervju kommer att vara konfidentiell. Om du på något sätt skulle vilja avbryta 

intervjun är detta helt okej - och det skulle inte innebära några negativa konsekvenser. De 

materialet som du förmedlar till oss under intervjun kommer endast behandlas av oss två som 

utför studien och användas enbart i studiens syfte. Resultat av studien kommer inte kunna 

härledas till dig som individ. Intervjun med dig kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas. Om du har någon invändning till detta får du säga till. I fall du önskar att 

tillhandahålla en sammanställning av intervjun innan den publiceras i studien får du höra av 

dig till oss. 

 

Bakgrundsinformation (Vem är du?) 

• Hur gammal är du? 

• När tog du din lärarexamen i ämnet idrott och hälsa?  

• Vilka årskurser undervisar du i idrott och hälsa för tillfället? 

• Hur länge har du arbetat på denna skola? 

• Är du medlem i någon idrottsorganisation?   

• Har du några personliga erfarenheter av att utföra någon specifik 

idrottsgren/idrottsgrenar och i så fall vilken/vilka? 

o Har du själv varit tränare inom någon idrottsgren? 

• Anser du dig själv som en supporter till ett specifikt elitidrottlag eller till en speciell 

elitidrottare?  

o Om svaret är ja på denna fråga, vem eller vilket och varför anser du dig som 

supporter till denna?    

• Vad är en idrottshjälte för dig?  

• Vad är en minnesvärd elitidrottshändelse för dig? 



 
 

• Anser du dig använda, relatera eller/och referera till idrottshjältar och 

elitidrottshändelser i din undervisning? 

Om svaret på föregående fråga är ja:  

• På vilket sätt finns idrottshjältar och elitidrottshändelser med i din undervisning? (Hur) 

• Är ditt val av att använda idrottshjältar och elitidrottshändelser en del i din planering 

av undervisningen eller förekommer det mer spontant? (Hur) 

o Skulle du kunna beskriva hur detta sker? (Hur) 

• Skulle du kunna ge några exempel på idrottshjältar och/eller elitidrottshändelser som 

du vet har framkommit i din undervisning och hur detta gick till? (Hur) 

• Vad är ditt syfte med att använda idrottshjältar och elitidrotthändelser i din 

undervisning? (Varför) 

• Vilka olika argument anser du finns för att idrottshjältar och elitidrottshändelser ska 

användas i idrott och hälsa undervisningen? (Varför) 

• Tror du att ditt ställningstagande om att använda idrottshjältar och elitidrottshändelser 

i undervisningen kan kopplas med din idrottsliga bakgrund och i sådant fall på vilket 

sätt? (Varför) 

• Anser du att ditt ställningstagande skulle påverkas om du hade undervisat elever i 

högre åldrar, exempelvis på gymnasiet och i sådan fall hur? (Varför) 

• I vilka sammanhang anser du dig använda idrottshjältar och elitidrotthändelser i din 

undervisning? (När) 

• Anser du att det finns ett specifikt moment där du använder idrottshjältar och 

elitidrotthändelser mer frekvent än andra, i sådant fall vilka? (När) 

• När du använder idrottshjältar och elitidrottshänder, har det då koppling till de 

moment som ni arbetar med och i sådant fall på vilket sätt? (När) 

Om svaret på föregående fråga är nej: 

• Varför använder du inte idrottshjältar och elitidrottshändelser i din undervisning? 

(Varför) 

• Vilka olika argument anser du finns för att inte använda idrottshjältar och 

elitidrottshändelser i idrott och hälsa undervisningen? (Varför) 

• Tror du att din idrottsliga bakgrund har påverkat ditt ställningstagande kring att inte 

använda idrottshjältar och elitidrottshändelser i undervisning? (Varför) 



 
 

• Anser du att ditt ställningstagande skulle påverkas om du hade undervisat elever i 

högre åldrar, exempelvis på gymnasiet och i sådan fall hur? (Varför) 

• Använder du andra begrepp/fenomen än idrottshjältar och elitidrottshändelser i 

undervisningen, i sådant fall vilka samt varför just dessa? (Varför) 

 

  



 
 

Bilaga 3 

Adam – En manlig idrottslärare som är 57 år. Han tog sin lärarexamen 1996 och har arbetat 

på sin nuvarande arbetsplats nästan 19 år. På hans arbetsplats undervisar han årskurs åtta och 

nio. För tillfället är han medlem i en fotbollsförening men anser sig själv inte som aktiv 

tränare. Han har en idrottsbakgrund som fotbollsspelare och spelade som högst i division tre. 

När han var aktiv inom fotbollen var han även tränare, både till ungdomar och seniorer. Enligt 

honom själv anser han inte sig som en supporter till något elitidrottslag eller elitidrottare. 

Trots detta framkommer det i intervjun att han är insatt i ett specifikt lag samt beskriver sig 

följa alla idrottsgrenar som detta lag finns inom. Adam anser sig använda, relatera och/eller 

referera till idrottshjältar och elitidrottshändelser i sin undervisning. 

 

Bianca – En kvinnlig idrottslärare som är 25 år. Hon tog sig lärarexamen i början av 2017 och 

har arbetat på sin nuvarande arbetsplats sen augusti. På hennes nuvarande arbetsplats 

undervisar hon årskurserna ett, två och tre. Vid intervjutillfället framkom det att hon för 

tillfället inte är medlem i någon idrottsorganisation och inte heller är någon form av tränare. 

Trots att hon inte är tränare nu har hon för några år sedan varit det inom dans och gymnastik. 

Det var även dessa idrottsgrenar som hon vid yngre ålder tränade själv, dock avslutades detta 

när hon flyttade ifrån sin födelseort. Bianca anser sig inte som supporter till något 

elitidrottslag eller elitidrottare. Detta märks även av under intervjun då hon inte nämner något 

elitidrottslag eller elitidrottare. Bianca anser sig inte använda, relatera och/eller referera till 

elitidrottshändelser och idrottshjältar i sin undervisning. 

 

Clas – En manlig idrottslärare som är 52 år. Han tog sin lärarexamen 1991 och har undervisat 

på sin nuvarande arbetsplats sedan 2002. För tillfället undervisar han årskurserna sex till nio, 

men har i sin yrkeskarriär undervisat alla årskurser inom grundskolan. Clas är för tillfället 

stödmedlem i en friidrottsorganisation, dock anser han sig själv inte som aktiv inom denna. 

Han har själv utfört olika idrottsgrenar, därav till exempel handboll och vollyboll. Trots detta 

har han lagt störst fokus på friidrott och även tävlat på hög nivå fram till omkring 2007. 

Tränare har han dock enbart varit för pojkar mellan elva till tretton år som spelade handboll. 

Han slutade vara tränare för dessa 2008. Clas anser sig inte som supporter till något specifikt 

elitidrottslag eller elitidrottare. Han berättar trots detta att under hans egna friidrottskarriär var 

han supporter till olika elitidrottare inom hans gren. Dock försvann detta intresset när han 



 
 

själv slutade med friidrotten. Clas anser sig inte använda, relatera och/eller referera till 

idrottshjältar och elitidrottshändelser i sin undervisning. 

 

David –  En manlig idrottslärare som är 30 år. Han tog sin lärarexamen under slutet av 2013. 

Den skola som han arbetar på för tillfället har han varit på sen i augusti 2017 och han 

undervisar årskurs ett till sex. David är inte medlem i någon idrottsorganisation, dock har han 

tidigare varit medlem samt har aktivt tränat fotboll och ishockey. Han spelade fotboll under 

hela sin uppväxt fram till enligt honom vuxen ålder och spelade som högst i division två. 

David har för tre år sedan varit tränare för pojkar i fjortonårsåldern i fotboll, men är inte detta 

för tillfället. Han anser sig själv som en supporter till Detroit Red Wings samt Lazio och har 

varit detta sedan barn. I intervjun nämner han en problematik med att vara supporter till 

Detroit då matcherna oftast går på obekväma tider, dock försöker han trots detta att följa alla 

deras matcher i efterhand. David anser sig använda, relatera och/eller referera till idrottshjältar 

och elitidrottshändelser i sin undervisning. 

 

Eva – En kvinnlig idrottslärare som är 33 år. Hon tog en lärarexamen 2007 i sitt hemland, 

men för att hon skulle få tillgång till lärarlegitimation i Sverige var hon tvungen att 

komplettera den med vissa kurser. Den svenska lärarexamen tog hon i januari 2017 och har 

arbetat på skolan sen dess. Eva undervisar för tillfället från förskoleklass till årskurs tre. Hon 

är inte medlem i någon idrottsorganisation, dock har hon under en längre tid spelat fotboll på 

elitnivå i sitt hemland. Under denna tid var hon även tränare för flickor som spelade fotboll i 

åldrarna sju till femton år. Eva anser sig själv inte som någon supporter till något specifikt 

elitidrottlag eller elitidrottare. Trots detta anser hon sig själv följa tennisen som sport överlag. 

Eva anser sig inte använda, relatera och/eller referera till idrottshjältar och elitidrottshändelser 

i sin undervisning.  

 

Felicia – En kvinnlig idrottslärare som är 24 år. Hon tog sin lärarexamen i början av 

sommaren 2017 och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats sedan augusti. På hennes 

arbetsplats undervisar hon årskurserna ett, tre och fyra. Felicia är vid intervjutillfället inte 

medlem i någon idrottsorganisation eller är tränare inom någon idrottsgren. Vid yngre ålder 

tränade hon innebandy, dock avslutade detta vid påbörjan av gymnasiestudier. Hon har dock 



 
 

aldrig varit tränare själv utan endast utövat innebandy själv. Felicia beskriver i intervjun att 

hon inte anser sig själv som supporter till något elitlag eller elitidrottare. Trots att hon inte 

anser sig vara supporter nämner hon sin anknytning och personliga sympati till ett hockeylag 

från sin hemstad. Felicia anser sig använda, relatera och/eller referera till idrottshjältar och 

elitidrottshändelser i sin undervisning. 

 

Gunnar – En manlig idrottslärare som är 28 år. Han tog sin lärarexamen i idrott och hälsa 

sommarn 2015 och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i snart tre år. I den tjänsten som 

han har nu så undervisar han årskurs tre till nio samt grundsärskolan sju till nio. Han beskriver 

i intervju att under dessa tre år har han undervisat alla årskurser inom grundskolan. Gunnar är 

medlem i ett korpen fotbollslag, som han spelar tillsammans med sina kamrater. Han spelar 

även golf cirka två gånger i veckan under säsong på sin fritid och har handicap fem. Han har 

tidigare tränat innebandy och bordtennis, trots detta är det fotbollen som han har lagt ned 

störst antal timmar inom. Fotboll har han spelat sen sex års ålder fram till idag och har som 

bäst spelat i division tre. Även golf har han spelat sedan tidig ålder och har ökat detta ju äldre 

han har blivit. Gunnar var tränare i en fotbollsskola under en sommar med både flickor och 

pojkar. Efter den var avslutad blev han vid artonårsålder tränare för pojkar i tioårsåldern, 

under ett år. Gunnar anser sig själv som en person som älskar all form av sport. Vid frågan om 

han var någon supporter svarade han nej. Dock anser han sig själv stödja 

elitidrottsfotbollslaget Djurgården och Manchester United. Han följer alla matcher som dessa 

lag spelar samt vad som sker kring dessa. Gunnar anser sig använda, referera och relatera till 

idrottshjältar och elitidrottshändelser i sin undervisning. 

 

Hanna – En kvinnlig idrottslärare som är 41 år. Hon tog sin lärarexamen 2007 och har arbetat 

på sin nuvarande arbetsplats i sju år. I sin tjänst arbetar hon med årskurser ett till tre. Trots att 

hon enbart arbetar med lågstadiet just nu har hon tidigare undervisat alla årskurser inom 

grundskolan. Hanna har aldrig varit med i någon idrottsorganisation eller ägnat sig åt någon 

form av bollspel. Under sjutton års tid har hon utfört pilates och även till viss del haft klasser 

inom det. Hon anser sig själv inte som någon supporter till ett elitidrottslag eller till en 

specifik elitidrottare. I intervjun framkommer det att hon har ett väldigt litet intresse för idrott 

allmänhet. Hanna anser sig inte använda, referera och relatera till idrottshjältar och 

elitidrottshändelser i sin undervisning. 


