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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka skillnader och likheter mellan fem lärosäten 

som bedriver ämneslärarutbildning i idrott och hälsa. I fokus är de ämnesdidaktiska 

kursplanerna i idrott och hälsa och de rörelsekulturer som finns representerade inom ramen 

för dessa kurser. 

• Vilket innehåll finns representerat i de ämnesdidaktiska kurserna?  

• Vilka bakomliggande ramfaktorer påverkar idrottslärarutbildningens innehåll?  

• Vilken typ av beslutsprocesser avgör det ämnesdidaktiska innehållet? 

Metod 

Studien har genomförts med hjälp av två kvalitativa metoder: en innehållsanalys av 22 

ämnesdidaktiska kursplaner samt en intervjustudie med totalt fem handplockade 

programansvariga/utbildningsledare på fem olika högskolor. Studiens teoretiska ramverk har 

varit Bourdieus teori kring habitus, fält och kapital samt Göran Lindes läroplansteori om 

arenor.  

Resultat 

Studiens resultat visar att samtliga lärosäten i grunden har samma rörelsekulturer 

representerade på sina utbildningar. Det är endast några få rörelsekulturer som är 

lärosätesspecifika och de finns där av bland annat geografiska anledningar. Resultatet visar 

också att det är ramfaktorer som lärosätestraditioner, kursbudget, lärarutbildarkompetens och 

lokaler som möjliggör vilken sorts innehåll som ges i utbildningen. Detta förutsatt att man 

håller sig till befintliga riktlinjer i högskoleförordning och till de som finns inom det egna 

lärosätet. Slutligen tyder resultatet på att det är ämneslärarutbildarna som verkar ha mest 

möjlighet att påverka det slutgiltiga innehållet i idrottslärarutbildningen.   

Slutsats 

Studien visar att samtliga lärosäten bedriver en relativt likvärdig utbildning när det kommer 

till de rörelsekulturer som är representerade. Detta kan bland annat ses som ett resultat av 

starka traditioner inom idrottsrörelsen som fält i Sverige, ämneslärarutbildarnas habitus och 

eget utbildningskapital samt lärarutbildarträffar, vilka fungerar som ett ramverk för enskilda 

lärosäten. Studien påvisar också att det finns en mer trögflytande utvecklingsprocess på 

lärosäten med längre traditioner av idrottsutbildning, än nyligen initierade, när det kommer till 

att ha ett mer samtida innehåll.   



 

 

Abstract 

Aim 

The aim of this study has been to examine differences and similarities between five 

universities with physical education teacher programs. The focus has been on the syllabi 

regarding the subject didactics and the different movement cultures that are represented 

within the frame of these courses.  

• What content is represented within the subject didactics courses? 

• Which underlying frame factors affect the content within the physical education 

teachers’ education?  

• What type of decision structures determines the content within the “subject didactics 

courses”? 

Method 

A content analysis was performed on a total of 22 subject didactics syllabi for the physical 

education teacher program among five universities in Sweden. Furthermore, an interview 

study was conducted with a total of five handpicked program directors/education officers 

from five different universities. This study has used Bourdieu’s theory of habitus, field and 

capital, as well as Göran Linde’s curriculum theory of arenas as its theoretical framework. 

Results  

This study shows that all universities fundamentally have the same movement cultures 

represented in their education. There are only a few practices that are university specific and 

these are there, mainly by geographical reasons. The results further show that frame factors 

such as institutional traditions, course budgets, teaching competence and facilities affect the 

content within the program. Provided, if they are in alliance with the existing guidelines in the 

Swedish Code of Statues as well as their own institutions’. Finally, the results also indicate 

that it is the subject teacher educators that seem to have the best opportunities to affect the 

final content in the physical education teacher program. 

Conclusion 

This study has shown that all the universities convey a relative equivalent education when it 

comes to the movement cultures that are represented. This could, for instance, be understood 

as a result of strong traditions within the sport movement in Sweden and the teaching teacher 

meetings, which acts as a framework for the individual university. This study further displays 

that there seem to be a viscous development process among the universities with longer 



 

 

traditions of physical exercise than the newly setup ones, when it comes to a more 

contemporary content.  
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1. Inledning 
Från att ha varit en utbildning där 40 procent av studietiden ägnades åt undervisning i 

gymnastik år 1940, har de praktiska kurserna inom olika rörelsekulturer1 reducerats till endast 

15 procent av programmets innehåll (Lundvall & Meckbach 2012, s. 257). Är denna 

utveckling den bästa för kommande lärare i idrott och hälsa? Frågan kan ställas om det är 

ändamålsenligt att de ämnesdidaktiska2 studierna inom den praktiska delen av 

ämneslärarutbildningen i idrott och hälsa får allt mindre utrymme samtidigt som ämnesstudier 

i pedagogik och andra typer av vetenskapliga ämnesstudier utökas? En annan fråga som kan 

ställas är vilken typ av rörelsekulturer som bör finnas representerade inom de 

ämnesdidaktiska kurserna. (Siedentop 2002, s. 372) 

 Dagens innehåll av rörelsekulturer delas generellt in i fyra kunskapsområden: boll, 

friluftsliv, gymnastik och friidrott samt rörelse och dans. (Mechbach & Larsson 2014, s. 93ff.) 

Vad är det som säger att det är just dessa områden som utgör de mest relevanta kunskaperna 

som en lärare i idrott och hälsa bör kunna när hen kliver ut i arbetslivet? På vilket sätt 

diskuteras ämneslärarutbildningens innehåll när det kommer till urval av rörelsekulturer, och 

vad är det som styr de beslut som de ansvariga på lärosäten tar kring urval av innehåll. Det är 

dessa behov om rörelsekulturer som bör ligga i linje med behov av stöd och stimulans för 

utvecklingen av en allsidig rörelseförmåga hos barn och ungdomar. Varför har vissa 

rörelsekulturer, som exempelvis kampsporter, inte ett utrymme på ämneslärarutbildningen 

trots att den är en av de idrotter/rörelsekulturer som är bland de mest utövade bland ungdomar 

i Sverige, efter fotboll, innebandy och gymnastik? (Riksidrottsförbundet 2016-06-07). 

 Förutom att undersöka vilka rörelsekulturer som finns på lärarutbildningarna i idrott 

och hälsa i Sverige, finns det också anledning att ta reda på varför det ser ut som det gör. I 

Sverige styr Högskoleförordningen hur en högskola eller ett universitets utbildningsplan ser 

ut, därefter är det relativt fritt för respektive lärosäte att tolka den för att sedan formulera egna 

ämnesdidaktiska kurser. Bortsett från de konkreta rörelsekulturerna som nämns i Lgr 11 och 

Gy 11 (Simning, dans, friluftsliv etc) är alltså den lokala styrningen och fria tolkningsrätten 

avgörande för vilket innehåll de ämnesdidaktiska kurserna får. Vilket inflytande har faktorer 

som samhällsutveckling, lärosätens traditioner, lärarnas erfarenhet, beslutsprocesser och 

studenter på formuleringen av nya kursplaner inom lärarutbildningens ämnesdidaktiska delar? 

                                                
1 Begreppet rörelsekulturer avser de idrotter och aktiviteter som benämns i studien. 
2 Vi har valt att benämna alla de kurser som är ämnesspecifika (idrott) som ämnesdidaktiska kurser. 
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 Lärosäten på universitetsnivå har liknats vid företag som måste konkurrera om 

studenterna för sina egna utbildningars överlevnad. Att utbildningen måste vara attraktiv 

samtidigt som den ska förbereda studenter inför yrkeslivet på bästa sätt, vilket är ytterligare 

ett maktförhållande som skolorna måste förhålla sig till. (Kårhus 2013) 

 Det är svårt att svara på frågan vilket stoff de examinerade lärarna tar med sig från 

utbildningarna vid de olika lärosätena, men det går däremot att studera och analysera likheter 

och skillnader programmen emellan. Man kan undersöka vad det är på lärosätena som avgör 

innehållet i utbildningen, vilka som bestämmer och varför beslut tas samt hur mycket dessa 

processer kan skilja sig åt på de olika skolorna. 
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2. Problemområde 
Detta kapitel kommer först ge en bakgrundsbeskrivning av den nya lärarutbildningen, 

utformandet av kursplaner och läroplaner samt ansvarsfördelning för högre utbildning i 

Sverige. Efter det presenteras forskningsläget som anses vara relevant för denna studie. 

2.1 Bakgrund 

År 2011 infördes den nya lärarutbildningen. Till skillnad från lärarutbildningsreformen 2001, 

som innehöll en sammanhållen lärarutbildning, bestod den nya reformen av fyra utbildningar 

med fyra olika examina. Dessa var förskollärarexamen 210hp, Grundlärarexamen 180–240 

hp, Ämneslärarexamen 300–330 hp samt Yrkeslärarexamen 90 hp. Ämneslärarutbildningen 

med inriktning gymnasieskolan, som är föremål för denna studie, omfattar två ämnen och ett 

innehåll på 300–330 hp. I utbildningen ska den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 

finnas och den ska omfatta 30 hp i enlighet med examensförordningen. Det ska även finnas 60 

hp av en utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), vilket är gemensamt för samtliga examina. I 

tabell 1 nedan beskrivs i grova drag hur en utbildningsplan för ämneslärarprogrammet 

inriktning gymnasiet är uppbyggd. 

 
Tabell 1.  Utbildningsplan för ämneslärarprogrammet idrott och hälsa. Fördelning omfattning 

högskolepoäng. 

Utbildning Omfattning Ämnesdidaktiska 

kurser 

UVK & VFU Andraämne 

2011 300 hp 120 hp 90 hp 90 hp 

 5 år 40 % 30 % 30 % 

  

Utbildningsreformen 2011 kom som ett svar på en stark kritik mot utbildningsreformen 2001. 

Högskoleverkets utvärdering 2005 ifrågasatte utbildningens svåröverskådliga struktur vilket 

resulterade i att det var svårt att göra relevanta vägval för studenterna samt att det saknades en 

tydlig progression i utbildningen. Det blev också svårare för skolorna att skapa tjänster och 

nyanställa lärare på grund av de olika inriktningarna på utbildningarna. (Lärarnas Riksförbund 

2016–11–08, s. 9f.) Målet med den nya utbildningen var nu att svara på den tidigare kritiken. 

Utbildningen skulle ha en tydligare struktur och mer relevanta och krävande utbildningsvägar. 
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Nyexaminerade lärare skulle vara mer anställningsbara och kompetensen skulle svara mot 

skolornas behov. (Lärarnas Riksförbund 2016–11–08, s. 11) 

 I Sverige är det regeringen och riksdagen som bär det övergripande ansvaret för 

högre utbildningar och forskning (Universitetskanslersämbetet 2017-03-26). Riksdagen och 

regeringen bestämmer vilka lagar, regler, mål och riktlinjer som ska gälla inom 

högskoleområdet. Därefter är det andra myndigheter, exempelvis Universitetskanslersämbetet 

(UKÄ), som reglerar, granskar, planerar och kontrollerar högskoleverksamheten på 

makronivå med förordningar och föreskrifter. 

 Den svenska högskolan styrs av högskolelagen (1992:1434) som är beslutad av 

riksdagen (ibid). Lagen ger en ram kring hur högskolan som en organisation ska styras, 

genom att exempelvis ange att varje lärosäte måste ha en styrelse och en rektor. Övrig 

styrning är inte detaljerad (ibid). Som ett komplement till högskolelagen finns 

högskoleförordningen (1993:100). I förordningen finns det bl.a. regler för anställning av 

doktorander och lärare, de behörighetskrav för dem som söker till högre utbildning samt 

regler för kursplaner och betyg. (Universitetskanslersämbetet 2017-03-26) Gällande 

utbildningsplaner och kursplaner står det i högskoleförordningen att: 

 
”13 § All utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska bedrivas i form av kurser. Kurser får 

sammanföras till utbildningsprogram” (SFS 2006:1053) 

”14 § För en kurs skall det finnas en kursplan” (SFS 2006:1053) 

”15§ I kursplanen ska följande anges: Kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild 

behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som 

behövs” (SFS 2010:1064) 

”16 § För utbildningsprogram skall det finnas en utbildningsplan. Av 14 § framgår att det för kurserna 

inom programmet skall finnas kursplaner” (SFS 2006:1053) 

”17 § I utbildningsplanen ska följande anges: de kurser som programmet omfattar, kraven på särskild 

behörighet och de övriga föreskrifter som behövs” (SFS 2010:1064) (Riksdagen 2017-11-13). 

 

Utöver dessa punkter ges ingen vidare information kring hur en utformning av en 

utbildningsplan eller kursplan ska se ut. Det står förvisso vilket generellt innehåll dessa 

dokument ska ha men det står inget om stoffet eller vilka rörelsekulturer som ska finnas. 

Avsaknaden av gemensamma riktlinjer för ämnesstoffet öppnar upp för tolkningar och 

därmed eventuella olikheter mellan lärosäten. I högskoleförordningen finns en 

examensordning som anger vilka ”examina som får avläggas på grundnivå, avancerad nivå 

och forskarnivå” (SFS 1993:100) samt ”vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen” 

(ibid). I denna examensordning finns det specifika krav kring vad en ämneslärare måste 
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uppfylla för att få examen. Dessa krav är generella vad gäller alla ämneslärarprogram och 

dokumentet går inte detaljerat in på vad respektive ämneslärarprogram inom ett visst ämne 

ska innehålla. Det är upp till respektive lärosäte att skapa en utbildningsplan och kursplaner 

som kan relatera till den givna examensordningen. 

2.2 Forskningsläge 

I den här delen presenteras det forskningsläge som har varit relevant för studien. 

Forskningsläget kommer att delas upp i fyra olika delar: idrottspraktikens historia i Sverige, 

akademiseringens påverkan av ämnet, en om vem som har makt över utbildningen samt en del 

som presenterar vad en lärare i idrott och hälsa bör kunna. 

2.2.1 Idrottspraktikens historia 

Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm är världens äldsta idrottshögskola och har 

traditioner med anor utbilda lärare i idrott och hälsa sedan 1813 (Schantz & Lundvall 2013, s. 

2). Som enda lärosäte hade GIH ensamrätt på innehållet i lärarutbildningen i idrott hälsa i 

nästan 150 år. Det går idag att urskilja historiska rester av olika kroppsliga praktiker som har 

haft legitimitet genom åren, på lärarutbildningar i idrott och hälsa runt om i Sverige även 

bortsett från GIH. 

 Från 1813 till 1900 dominerande Linggymnastiken utbildningen på dåvarande 

Gymnastiska centralinstitutet (GCI). Under de kommande 60 åren ändrade innehållet karaktär 

och idrott och tävling fick ett allt större utrymme. Även delar som friluftsliv, med moment av 

orientering och skidor, samt cirkelträning och fitness gavs plats. Den dåvarande kvinnliga 

delen av lärarutbildningen i idrott och hälsa hade fram till och med 1970-talet en omfattande 

del som ägnades åt dans, rytmik och estetik. Successivt lämnade Linggymnastiken 

utbildningen från 1960-talet och fitnessgymnastiken tog plats. Samtidigt kom (tävlings)idrott 

att bli den dominerande rörelsekulturen. 1977 upphör lärarutbildning i idrott och hälsa att vara 

uppdelad mellan män och kvinnor och all utbildning sker hädanefter samkönad. Under 

perioden fram till år 2000 fortsätter idrott att vara den dominerande rörelsekulturen. I början 

av 2000-talet börjar ett bredare inslag av ‘fysisk aktivitet och hälsa’ att bli synligt som ett 

återkommande inslag i lärarutbildningen. Denna framväxande rörelsekultur representerade 

enkla former av vardagliga rörelser som bland annat daglig fysisk aktivitet i form av gång och 

cykling. (Schantz & Lundvall 2013, s. 3ff.) 

 Under slutet av 1900-talet sker förändringar i grund- och gymnasieskolans läroplaner 

som ger indirekta avtryck i lärarutbildningen i idrott och hälsa. Fram till 1980 heter skolämnet 
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Gymnastik och därefter Idrott. Namnbytet aviserar ett idrottsligt innehåll. Men i samband med 

att ämnet byter namn till Idrott och hälsa i läroplansreformen LPO94, ställs nya krav på vad 

ämnet ska syfta till. Detta i sin tur leder till ett behov av att se över idrottslärarutbildningens 

dåvarande innehåll. Från att ha fokuserat på individens kroppsliga kompetens krävs nu 

kunskaper om fysisk aktivitet och dess påverkan på hälsan (Lundvall & Schantz 2014 s. 464). 

Baserat på ny kunskap kring fysisk aktivitet och dess påverkan på den kroppsliga hälsan, 

parallellt med samhällsutvecklingen och en ökad fysisk inaktivitet och ett ökat stillasittande, 

tas ett antal riktlinjer fram av WHO år 2002, bland annat för att motverka övervikt hos unga. 

(Schantz & Lundvall 2013, s. 10f.) I linje med detta tar läroplansreformen Lgr11 ett ännu 

större kliv emot ett skolämne som ska bevaka elevers utbildning i fysisk aktivitet och hälsa 

med dess olika dimensioner. (Lundvall, Schantz 2014 s. 464) 

 Det praktiska innehållet som under 1920-talet utgjorde 80 procent av utbildningen, 

har sedan 2012, kommit att utgöra endast 15 procent av utbildningen. (Lundvall & Meckbach 

2012, s. 257). Med utvecklingen som pågår går det att fråga sig om idrott som dominerande 

rörelsekultur på lärarutbildningen i idrott och hälsa, kan komma att utmanas av daglig fysisk 

aktivitet som ett huvudsakligt inslag. (Schantz & Lundvall 2013, s. 11) 

 Nedanstående figur (figur 1) ger en översikt över de utgångspunkter för olika former 

av rörelsekulturer som har förekommit över tid inom lärarutbildningen i idrott och hälsa. Den 

illustrerar också underliggande principer för olika typer av rörelsekulturer. Vad som leder till 

att en viss rörelsekultur får legitimitet och varför andra försvinner påverkas av vilka 

underliggande principer som i omvärlden tilldelas legitimitet, dvs. anses särskilt värdefulla.  

 
Figur 1. En modell över fältet Fysisk aktivitet (hämtad ur Lundvall och Schantz 2013, omarbetad efter 

Schantz & Nilsson 1990) 
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2.2.2 En akademisering av ämnet  

I föreskrifter från högskole- och universitetsämbetet kom 1986 krav på att all 

idrottslärarutbildning skulle grundas på vetenskapliga förhållningssätt och beprövad 

erfarenhet. (Mechback & Larsson 2014, s. 97) Detta kan ses som svar på en återkommande 

kritik riktad mot utbildningen, om att idrottslärarutbildningen inte tidigare har vilat på 

vetenskaplig grund samt att den inte varit tillräckligt akademisk. Redan 1934 diskuterades på 

GIH att “genom forskning befordra gymnastiken utveckling” (Backman & Larsson 2013, s. 

1). Även internationell forskning de senaste åren har visat att kurser i idrott inte har tilldelats 

ett akademiskt värde, och att sport/idrott på universitetsnivå ansetts vara akademiskt 

undermåligt (Siedentop 2002, s. 371). Detta har gett upphov till att utbildningen genom åren 

tillskrivits nya ämnen, med en starkare historisk tradition och ämnesstatus, vilket i sin tur 

resulterat i att kurser med begränsat teoretiskt innehåll och med betoning på rörelseutövande 

och metodik successivt har fått mindre utrymme i utbildningen (ibid.) 

 Debatten om akademiseringen av ämnet bottnar i huruvida en lärare i idrott och 

hälsas egna förmåga ska vara i fokus för utbildningen. Annerstedt och Bergendahl (2002 s. 

25) menar att en lärare i idrott och hälsas viktigaste tillgång är förmågan att utöva idrott 

samtidigt som det också är en del av dennes identitet. Även Siedentop (2002) hävdar att om 

studenter, vars syfte är att lära ut idrott, inte får tillräckligt med timmar att lära sig 

ämneskunskaperna, kommer de att misslyckas oavsett hur mycket pedagogisk utbildning de 

har fått med sig (ibid. s. 372). I likhet med Siedentop menar Backman och Larsson (2016) att 

idrottslärarstudenter blir duktiga på att tänka kritiskt och skriva vetenskapliga texter, men kan 

sakna ämneskunskaper när det kommer till själva läraruppdraget. (Backman, Larsson 2016, s. 

245). Forskarna framhåller dock att det finns fördelar med dessa delar av utbildningen då de 

utvecklar nytänkande studenter samt kunskap och lärandeteorier. Sammantaget framträder en 

bild av en idrottslärarutbildning som har ett innehåll som inte helt ligger i linje med den 

kommande professionen. Backman och Larsson (2016) beskriver problematiken som en 

pedagogisk utmaning inför framtiden: 

 
“Inom idrottslärarutbildningen har genom historien studentens rörelseförmåga och förmåga att utöva 

idrott varit central. I takt med utbildningens akademisering har utrymmet för detta utbildningsinnehåll 

minskat och dess legitimitet inom akademin ifrågasatts. Som vi tidigare nämnt tror vi en utmaning 

ligger i att bejaka rörelseförmåga som en central del i utbildningen i likhet med att lärare i matematik 

behöver matematisk förmåga. Ytterligare en utmaning är att utveckla undervisning och 

examinationsformer där förmågan att undervisa i, om och genom rörelse får legitimitet.” (s.254) 
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Backman och Larsson (2016) pekar på att utbildningen inte får förlora greppet om 

rörelseförmåga som en central del i utbildningsinnehållet, samtidigt som det är viktigt att det 

sker under rätt former i undervisningen. Det verkar som om det är utformningen av 

lärarutbildningen och dess kurser som ligger till grund för att en legitimerad undervisning ska 

kunna ske. I relation till föregående slutsats är det relevant att studera vilka beslutsprocesser 

som har makt över utbildningens mer konkreta upplägg och innehåll.  

2.2.3 Vem har makt över utbildningen? 

Historiskt sett kan vi konstatera att det har skett en akademisering av idrottslärarutbildningen 

och därmed även en viss förändring av rörelsekulturer till följd av ny kunskap inom det 

fysiska aktivitetsområdet. Men vad säger empirin om vem eller vilka som har makt över 

utbildningen? Backman och Larsson (2016) nämner att det inte går att peka ut någon som har 

makt över utbildningen. De beskriver hur det å ena sidan finns lärarutbildare med humanistisk 

bakgrund i viktiga positioner vid lärosäten inom beslutande nämnder, och andra sidan finns en 

struktur och traditioner med naturvetenskapliga företrädare inom medicin och fysiologi på 

lärosäten (s. 246). Detta resonemang kan härledas till att GIH har bedrivit framgångsrik 

humanbiologisk forskning i sina lokaler sedan 1900, men i synnerhet i slutet av seklet 

(Ekblom 2014, s. 181).   Det finns en komplex maktordning vid idrottshögskolorna och ibland 

kan “ämnens interna logik vara mer styrande för utbildningens kurser och uppbyggnad än 

erfarna idrottspedagogers och lärare i idrott och hälsas syn på vad en professionsutbildning 

med hög kvalitet bör innehålla” (Backman Larsson 2016, s. 255). Slutligen så menar 

Backman och Larsson att man måste åsidosätta interna hierarkier som finns inbyggda på 

skolorna och låta utbildningen grundas i vad en lärare i idrott och hälsa bör kunna baserat på 

en professionsanalys.  

 Kårhus (2010, s. 228) beskriver hur utbildningspolitik styr och påverkar 

högskolorna. Lärosätena delar samma marknad där de måste konkurrera om studenternas 

tillströmning, vilket i sin tur är avgörande för utbildningens överlevnad. Detta är väl utbrett i 

Norge men samma tendenser syns i Sverige. Skolorna kan liknas vid företag som måste 

marknadsföra sig med exklusiva utbildningar och göra sin skola attraktiv. Kårhus (2010) 

menar att det uppstår en problematik då marknaden styr utbildningens innehåll snarare än 

kvalitet, krav och professionsrelevans. I linje med detta diskuterar Backman (2008) att särskilt 

friluftslivet har använts som konkurrensmedel på marknaden. Trots att det enkla och lokala 

friluftslivet ska vara föremål för skolans undervisning, så undervisas och lockas studenter in i 

ett avlägset och avancerat sådant. Professionsinriktning till trots, styrs utbildningsinnehållet 

mot det som studenter finner attraktivt; det exklusiva friluftslivet. (Backman 2008, s. 73f.) 
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 Slutsatserna från ovanstående urval av studier pekar mot att det finns behov av en 

närmare granskning för att synliggöra mekanismer bakom beslutsprocesser kring vad 

och/eller vem som avgör. Det finns anledning att tro att traditioner och historik, men också 

enskilda företrädares intressen påverkar hur den slutliga konkretiserade utformningen av de 

ämnesdidaktiska kursernas mål, förväntade studieresultat och innehåll (i form av 

lärandeaktiviteter) kommer att se ut. 

2.2.4 Vad ska en lärare i idrott och hälsa kunna? 

Det råder skilda åsikter vid diskussioner om vilka egenskaper en lärare i idrott och hälsa bör 

ha och som tidigare nämnt har akademisering och ny forskning bidragit till att göra ämnet mer 

akademiskt. När målet med idrottslärarutbildningar undersökts framkommer det att det 

generella syftet är att förbereda ungdomar på ett liv rikt på fysisk aktivitet. Det framgår i en 

studie där man undersökte och jämförde idrottslärarutbildningar och dess syfte i länderna 

Belgien, Finland, Tyskland, Irland, Nya Zeeland, Schweiz och USA (McEvoy et.al 2015). 

Genom att studera målen med utbildningen i de olika länderna kunde man presentera följande 

syften baserat på dess förekomst: 1) Utveckla motoriska färdigheter och idrottsspecifika 

kunskaper 2) främja hälsorelaterad fitness och en aktiv livsstil, samt 3) personlig, social och 

moralisk utveckling. (ibid, s.813) Samtliga mål bottnar i en idrottsundervisning med fokus på 

rörelseförmågan och det tyder också på att det finns en relativt enhetlig bild av vad 

idrottsundervisningen bör syfta till.  

 I en rapport från Lärarnas Riksförbund beskriver 30 procent av lärarstudenterna att 

de känner att utbildningen i låg utsträckning förberedde dem för deras kommande profession. 

De beskriver också att de har fått för lite tid för metodik, planering och förberedelse av 

lektioner under utbildningen. (Lärarnas Riksförbund 2016-11-08, s. 12) Detta är förvisso 

generella siffror för hela lärarutbildningen som kom 2011, men den ramar in ett problem som 

även finns i de idrottsliga programmen. Det finns en efterfrågan på mer kunskaper och 

kunnande kring rörelse inom idrottslärarutbildningen men man behöver veta i vilken form och 

varför. För stort fokus har legat på specialkunskaper och inte på idrottsliga praktiker i sig 

(Kirk 2010, s. 43). 

 I studien Is practical subject matter knowledge still important? undersöker Herold 

och Waring (2017) hur idrottslärarstudenter reagerar på effekterna av olika typer av 

ämneskunskaper under deras utbildning. Forskarna menar att det i lärarutbildning generellt 

finns en uppfattning om fördelarna med att undervisa ämneskunskaper integrerat med det 

pedagogik, något som ännu inte undersökts hos idrottslärarstudenter. I likhet med både 

Siedentop (2002), Kim et. al (2015) och Kirk (2010) kom Herold och Waring fram till att 
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ämneskunskaper tillsammans med pedagogik även inom idrott verkar vara det mest 

framgångsrika sättet att bedriva idrottslärarundervisning. Forskarna poängterar vikten av att 

innehållet ska vara varierat och balanserat, och inte lägga för mycket vikt på vare sig specifika 

ämneskunskaper eller på pedagogik (2017, s. 242). Däremot var en av de mest tydliga 

kopplingarna i deras studie förhållandet mellan graden av ämneskunskaper och 

självförtroende hos lärarstudenterna. En hög grad av ämneskunskaper gav självförtroende och 

speglades i hur studenternas undervisning föll ut som bra eller dålig (ibid, s. 238). 

 För att ta reda på vad vi i Sverige anser att en lärare i idrott och hälsa ska kunna 

gjorde Backman och Larsson (2014) en sammanställning av kursmålen på samtliga lärosätens 

idrottslärarutbildningar. Genom att hitta gemensamma teman kunde de kategorisera de olika 

kursmålen i grupper. Observeras bör att den angivna omfattningen i siffror inte motsvarar 

innehållet i utbildningen gällande timmar eller högskolepoäng, men den ger en konstruerad 

uppfattning av förekomsten av det nämnda temat: Pedagogiska perspektiv på idrott och hälsa 

(55), Naturvetenskapliga perspektiv på idrott och hälsa (55), Undervisning i Idrott och hälsa 

(33), Kroppsliga rörelsefärdigheter (26), Vetenskaplig teori och metod inom idrott och hälsa 

(23), Kritiska perspektiv på Idrott och hälsa (14), Styrdokument för idrott och hälsa (13) och 

Beteende- och samhällsvetenskapliga hälsoperspektiv (7). (Backman, Larsson 2014, s. 191ff.) 

Dessa siffror beskriver det relativt stora kursinnehållet som är riktat mot kroppsliga 

rörelsefärdigheter som finns på utbildningarna. Dock behövs här göras en distinktion mellan 

att lära sig idrott eller att lära sig att lära ut idrott. Båda delarna behövs men forskarna betonar 

att risken finns att läraren endast blir en instruktör vilket leder till kroppsliga färdigheterna tas 

ur sitt sammanhang. Som tidigare nämnts har bilden av att besitta rörelsefärdigheter som 

lärare i idrott och hälsa, starkt präglat idrottslärarutbildningen i Sverige genom åren. Backman 

och Larsson (2014) poängterar vikten av att kontextualisera rörelsefärdigheter tillsammans 

med andra förmågor som exempelvis att undervisa, för att inte lärare endast ska framstå som 

en instruktör av rörelser. På idrottslärarutbildningen får inte individens rörelsekompetens bli 

ett mål i sig utan det måste relateras med andra förmågor för att de ska ges en mening i en 

undervisningssituation (s. 197). 

2.2.5 Sammanfattning 

Det är tydligt att det skett stora förändringar i idrottslärarutbildningen de senaste decennierna, 

dels har ämnets praktiska del minskat, dels har det praktiska innehållet delvis förändrats. 

Detta kan ses som ett svar på läroplansreformer, yttre förordningar, samhällsförändringar 

samt ny forskning inom området fysisk aktivitet och hälsa. Det går även att urskilja varför 

vissa rörelsekulturer finns kvar och varför vissa försvinner, vad det är som gett 
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rörelsekulturerna sin legitimitet. Dels har ämnet i linje med detta genomgått en 

“akademisering” vilket har inneburit att de praktiska rörelsemomenten har förlorat utrymme 

för mer traditionellt akademiskt teoretiskt innehåll i syfte att öka utbildningens legitimitet och 

vetenskaplighet. Arbeten från bland annat Kirk (2010), Siedentop (2002), Kim et al (2015) 

visar dock på det motsatta, att om idrottslärarutbildningen ska vara relevant för den 

kommande professionen så krävs det ökade ämneskunskaper för att en lärare i idrott och hälsa 

ska kunna bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt. Avsaknad av ämnesstoff (Harold & Waring, 

2017) kan påverka bland annat lärare i idrott och hälsa självkänsla vid inlärning av de 

praktiska momenten i skolan. 

 Ytterligare faktor när det gäller innehållet i dagens idrottslärarutbildning är att det 

finns ramfaktorer som begränsar utvecklingen. Kårhus (2013) beskriver att de högre 

lärosätena konkurrerar om eleverna, Backman (2010) beskriver hur friluftslivet kan användas 

som konkurrensmedel, Schantz och Lundvall (2013; 2014) menar att läroplansreformer och 

forskning påverkat ämnets utveckling samtidigt som starka traditioner gör att vissa delar av 

innehållet stagnerat. 

 Det framgår att olika konflikter kring legitimitet och förändring utmanar vad som 

påverkar en lärarutbildnings innehåll och utveckling. Trots detta konstaterande, noterar vi att 

det saknas fördjupade studier som kan ge en utvidgad förståelse kring vad som formar ett 

ämnesinnehåll och hur beslut och urval sker. Backman och Larsson (2013) ställer frågan Vem 

har makt över utbildningen? Genom att jämföra kursplanerna samt intervjua 

utbildningsansvariga på olika lärosäten med examensrätt i idrott och hälsa vill vi med vårt 

arbete kunna ge en fördjupad bild av beslutsprocesser och motiv till det urval av 

rörelsekulturer som finns på de ämnesdidaktiska kurserna. Vi vill också försöka svara på 

frågan om på vilka nivåer i beslutsprocessen som avgörande beslut tas samt vilka som är 

inblandade.  

2.3 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer vi redogöra för valet av teoretiska ramverk och vilka begrepp vi 

kommer att använda oss av. Som teoretiskt ramverk har vi valt läroplansteori utifrån Göran 

Lindes teori om arenor och Bourdieus sociologiskt bottnade teori kring habitus, fält och 

kapital. 

2.3.1 Läroplansteori 

Med utgångspunkt i Bernsteins (1971) och Lundgrens (1972) teori om ramfaktorer, har Göran 

Linde (2012) utvecklat en teori gällande arenor och processer på olika nivåer i skolsystemet 
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som kan användas för att tolka en läroplan från formulerings- till realisationsstadiet (Lundvall 

& Meckbach 2008, s. 348). Det innehåll som ges, stoffurvalet i undervisningen är inte 

detsamma som det givna, dvs. det som står i läroplanen. Från utbildningsplaner och 

kursplaner till färdig undervisning, dras det ifrån och läggs till, allt utefter lärarens repertoar, 

intentioner och rutiner. Man kan därför studera stoffurvalet på olika nivåer för att se vilka 

beslut som tas när. Detta görs på olika utbildningsnivåer, arenor: formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan (Linde 2012, s. 21). 

 Det är när undervisning och uppfostran lyfts ur det egna hemmet och förflyttas till 

skolor som behovet av formulerade läroplaner uppstår (Linde 2012, s. 23). Detta sker på 

central nivå. Besluten blir till statliga förordningar och läroplaner som högskolor och skolor 

måste förhålla sig till. På formuleringsarenan diskuteras olika typer av läroplanskoder: 

principer för val av innehåll i undervisningen baserat på organisation, urval och 

förmedlingsform. Tre läroplanskoder beskrivs enligt följande 1) Klassisk läroplanskod - 

Utbildningen syftar att bilda/dana mot ett högre ideal med hjälp av litteratur och hårt arbete. 

2) Realistisk läroplanskod - utbildningen eftersträvar inte direkt yrkeskunnande efter examen 

utan ska ge en vetenskaplig och rationell bredd av kunskap och förståelse. 3) Rationell 

(Nyttokod) läroplanskod - Eftersträvar att utbildningen ska syfta till att lära ut kunskaper som 

har direkt anknytning till kommande yrke. (Linde 2012, s. 39f.)  

 När man studerar förhållandet mellan en formulerad läroplan och det faktiska 

undervisningsinnehållet bör man veta vad man letar efter och vad man är kritisk till. Antingen 

ser man på avvikelser från den formulerade läroplanen som icke önskvärda händelser eller så 

ser man på alla de faktorer som påverkar undervisningsinnehållet och transformeringen. Linde 

skriver att ”Läroplanen är det som sätts på pränt om det önskvärda” (2012, s. 55). Faktorer 

som sedan påverkar transformeringen kan vara: läroböcker, ämnestraditioner, läraren, stoff- 

och förmedlingsrepertoar, undervisningsprocess, ’teacher thinking’, professionell kultur m.m. 

(Linde 2012, s. 55ff.). Inom teorin lyfts även realisationsarenan fram, där läroplanen blir till 

verklighet. Denna arena är dock inte föremål för denna studie. Linde menar att läroplansteori 

handlar om vilken kunskap som är giltig nog att läras ut i skolan samt vilka olika mekanismer 

som verkar på olika nivåer i (skol)systemet (2012, s. 100).  

2.3.2 Bourdieus habitus, fält och kapital 

Begreppet habitus är ett begrepp många förknippar med Pierre Bourdieu, även om det inte var 

han som myntade begreppet habitus, bidrog han till att globalisera begreppet. Bourdieu menar 

att habitus kan förklaras som en individs dispositioner (Roberts 2016, s. 134). Habitus är ”ett 

system av varaktiga och överförbara dispositioner som integrerar individens tidigare 
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erfarenheter med hennes sätt att uppfatta, värdera, välja och handla” (Londos 2010, s. 49). 

Ens habitus är konstruerad utifrån det sociala sammanhanget en individ befinner sig i och 

formas därefter. Vanligtvis startar utvecklingen av habitus utifrån en individs egen familj 

(Robert 2016, s. 134), men utvecklas även i relation till andra individer utanför familjen. 

Habitus är ett dynamiskt begrepp som ständigt utvecklas och styr människors synsätt när det 

gäller att se och tolka världen och den praktiska vardagen (Londos 2010, s. 49). Habitus kan 

omvandlas beroende på om en individ accepterar eller ignorerar erfarenheter som fås genom 

långvarig vistelse i nya och okända miljöer (ibid s. 50). Vidare är det även möjligt att påstå att 

medlemmar i en etnisk grupp, social klass eller kön har liknande habitus vilket möjliggör att 

det går att tala om habitus utifrån en social klass eller etnisk grupp (Roberts 2016, s. 135). 

Dock är det viktigt att påpeka att habitus och dess rutinmässiga handlingar alltid är en 

individs egenskaper (ibid). 

 Begreppet fält menar Bourdieu kan vara en arena eller ett nätverk, i stort vad som 

helst så länge det finns ett strukturerat system av sociala positioner och regler som reglerar 

beteende inom fältet (Roberts 2016, s. 135). Inom fältet finns det individer som strider om det 

som är gemensamt, vilket innebär att det finns värden som ger erkännande inom fältet 

(Londos 2010, s. 46). Vidare förekommer det en ständig dynamik inom fältet, där det strids 

om vad som är gemensamt, vilket tyder på att det existerar en kraftrelation (ibid). Inom fältet 

finns även speciella värden som ger makt och status som fördelas av ”kraftrelationer där 

gemensamma övertygelse står på spel” (Londos 2010, s. 46). Agenterna (individerna) inom 

fältet behöver engagera sig och ta ställning beroende på deras position och detta leder i sin tur 

antingen till en förändring eller bevarande av fältets struktur (ibid). En individ träder in i ett 

fält med ens habitus (Roberts 2016, s. 135). Efter att ha trätt in i ett fält kan en individ sprida 

sina resurser inom fältet. Resurser i detta sammanhang benämner Bourdieu som ”kapital” 

(ibid). Fortsättningsvis kan agenter inom fältet sträva efter att tillägga kapitalet hos de själva 

och därmed avancera deras position i fältet (ibid). Fortsättningsvis är det möjligt att säga att 

de dominerande individerna inom ett fält även dominerar innehållet, dock har dessa individer 

en omedveten uppfattning kring hur “verkligheten” ser ut och ska uppfattas (Londos 2010, s. 

47)  

 Det som inte förändras och ifrågasätts kallas doxa, det är först när detta synliggörs 

som det kan förändras. Doxa kan förklaras som ”något som tas för givet” (Londos 2016, s. 

47). Bourdieus fält kan användas som ett redskap för att komma åt ett språk för analys av 

motsättningar mellan vissa traditioner och hur de kan förklaras. (Annerstedt & Bergendahl 

2002, s. 20) 
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 Bourdieus kapitalbegrepp innefattar en resurs, likt ett ekonomiskt kapital, och kan 

byta värde, tilläggas eller förloras (Roberts 2016, s. 136). Kapital kan uttryckas i form av 

symboliskt kapital som till exempel: prestige, status och livsstilar som andra uppfattar som 

tillgångar (Londos 2010, s. 48). Vidare finns även ett socialt kapital som innefattar sociala 

relationer, människor eller kontakter i ens närhet (Roberts 2016, s. 136). Det kan vara 

fördelaktigt att känna till människor i inflytelserika positioner (ibid). Kulturellt kapital verkar 

i ett kulturellt sammanhang (Londos 2010, s. 48), och innefattar bland annat smak för 

litteratur, musik och konst. Det ekonomiska kapitalet syftar till de materiella tillgångar som 

finns tillgängliga.  

2.3.3 Applicering av teoretiskt ramverk 

För att analysera resultatet i studien kommer Lindes arenor och Bourdieus habitus, fält och 

kapital begrepp att användas. Kursplaner och utsagor ur intervjuerna kommer att analyseras 

med hjälp av arenorna, då uteslutande formulering och transformering, för att synliggöra 

processer på och mellan de olika nivåerna och i förhållande till individer, förordningar, 

institutioner. Vidare kan en läroplanskodning av kursplanernas innehåll möjligen leda till en 

ökad förståelse av urvalet av stoff för idrottslärarutbildningar.  

 Resultatet från innehållsanalysen samt intervjuerna kommer också att analyseras med 

hjälp av Bourdieus begrepp habitus, fält och kapital. Habitus begreppet kan bistå i analys och 

förståelse av varför aktörer agerar som de gör. Fält används för att beskriva motsättningar 

inom en gemensam arena, samt tydliggöra vilka dessa arenor är. Olika typer av kapital 

(socialt, ekonomiskt, symboliskt) hjälper till att synliggöra vad som värdesätts inom vilka fält. 
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3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka skillnader och likheter mellan fem olika lärosäten 

som bedriver ämneslärarutbildning i idrott och hälsa. I fokus är de ämnesdidaktiska 

kursplanerna i idrott och hälsa och de rörelsekulturer som finns representerade inom ramen 

för dessa kurser. 

 

• Vilket innehåll finns representerat i de ämnesdidaktiska kurserna?  

• Vilka bakomliggande faktorer påverkar idrottslärarutbildningens innehåll? Med 

bakomliggande faktorer avser vi behandla områden som: lärosätestraditioner, 

befintliga strukturer, ramfaktorer, ämneslärarutbildares kompetens och 

maktförhållanden. 

• Vilken typ av beslutsprocesser avgör det ämnesdidaktiska innehållet? 
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4. Metod 
I nedanstående avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för undersökningen. I denna del kommer 

metoder och urval att beskrivas och kort motiveras. Därefter beskrivs genomförandet av 

studiens datainsamling, databearbetning samt studiens validitet och reliabilitet.  

4.1 Val av metoder  

Vi har valt att genomföra analysen med hjälp av två kvalitativa metoder: en innehållsanalys i 

form av granskning av de olika lärosätenas ämnesdidaktiska kursplaner samt en 

intervjustudie. 

 Innehållsanalysen syftar till att ta ut relevant information från fem olika kursplaner. 

Bryman beskriver att en innehållsanalys syftar till att få en ” bild av det påtagliga innehållet i 

det tema som är av intresse” (2012, s. 282). Utöver detta menar Bryman att syftet med en 

innehållsanalys är att ”kvantifiera innehållet utifrån kategorier som bestäms i förväg” (2012, 

s. 283). Då studien undersöker hur mycket rörelsepraktik som finns inom de olika 

idrottslärarutbildningarna så valdes rörelsepraktiker som ett särskilt tema. Innehållsanalysen 

tillåter en översiktlig bild av skillnader och likheter i kursplanerna samt vilka rörelsekulturer 

som finns representerade. Analysen ger också möjligheten att beräkna antalet timmar som 

rörelsepraktikerna har tilldelats. Utöver innehållsanalysen valdes även genomförandet av 

intervjuer. Att genomföra intervjuer ansågs vara ett logiskt val för att dels få svar på studiens 

frågor, dels ge ett komplement till innehållsanalysen av kursplanerna, däribland 

rörelsepraktikernas värde i form av tilldelade timmar. Intervjuer är ett bra alternativ för att 

förstå människors åsikter, erfarenheter och uppfattningar (Denscombe, 2016, s. 265). För att 

få en djupare inblick kring hur ansvariga på högskolor resonerar och diskuterar kring 

implementeringen av exempelvis nya rörelsekulturer på deras lärosäte, var intervjuer det mest 

relevanta tillvägagångssättet. Denscombe (ibid) menar vidare att intervjuer ger bäst utdelning 

när avsikten är att utforska komplexa och subtila fenomen som: 1) Åsikter, uppfattningar, 

känslor 2) komplexa frågor 3) Privilegierad information i form av värdefulla insikter och 

kunskaper. I detta fall bedömdes det att studien ställer komplexa frågor i termer av hur det 

fungerar att implementera en ny rörelsekultur vid olika lärosäten och vilka faktorer/processer 

som är inblandade i ett sådant beslut.  

 Intervjuerna höll en semistrukturerad form (Denscombe 2016, s. 266) i den 

bemärkelsen att forskarna följde en intervjuguide med frågor som skulle besvaras. En 

semistrukturerad intervjuform tillåter den intervjuade att utveckla sina idéer och tala mer 
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utförligt kring de ämnen som intervjuaren tar upp (ibid). En semistrukturerad intervju, gör det 

möjligt att vara flexibla gällande frågornas ordningsföljd beroende på samtalets utformning. 

 4.2 Urval 

Ett handplockat urval gjordes för den här studien. Denscombe menar att urvalet 

”handplockas” utifrån: ”Relevans för det ämne som undersöks” samt ”Privilegierade kunskap 

om eller erfarenhet om ämnet” (2016, s. 74) De personer som söktes upp för studien var 

personer som var ansvariga inom idrottsämnet bland lärosätena och hade insikter om 

beslutsprocesser och hur konkretiseringen från utbildningsplan ned till kursplaner och 

genomförande av undervisning skedde. Antalet personer med en sådan insikt var begränsade 

och benämningen på deras befattningar kunde se annorlunda ut beroende på lärosäte. Det 

slutgiltiga urvalet av personer baserades på att dessa respondenter skulle kunna ge den mest 

relevanta och värdefulla informationen i relation till studiens syfte. 

 Sammanlagt intervjuades fem programansvariga/utbildningsledare med ett 

ansvarsområde inom den ämnesdidaktiska inriktningen idrott på fem olika högskolor med 

examensrätt i ämneslärarutbildningen i idrott och hälsa i Sverige. Intervjupersonerna togs 

kontakt genom mail. Vi mailade till olika lärosäten där vi beskrev vilka vi var och syftet med 

studien och även en beskrivning på vilka slags personer vi var ute efter. Därefter 

vidarebefordrades detta mail till de personer som passade vår beskrivning. I två fall mailade 

vi direkt till våra respondenter då vi fick veta genom vår handlare att dessa personer har de 

erfarenheter och kvalitéer studien sökte efter. Efter att ha etablerad mailkontakt med fem 

respondenter skickades förfrågningar om intervjuer. Innan intervjuerna skickades även en 

intervjuguide ut som kort förklarade syftet med studien samt de olika etiska aspekter studien 

tog hänsyn till (se bilaga 3), dessutom beskrevs även hur lång tid intervjun skulle ta. Vidare 

frågades fyra respondenter om de hade tillgång till Skype för intervjun och om de sa nej så 

kunde det erbjudas ett redan färdigt konto där de kunde logga in på. Detta förutsatte att 

respondenterna hade tillgång till mikrofon och kamera vilket inte framgick tydligt nog för en 

respondent, därför beslutades det vid intervjutillfället att genomföra intervjun med hjälp av en 

telefon istället.  

4.3 Respondenter 

På grund av konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2017, s. 12) kommer respondenterna i 

studien att ges kodnamn för att dölja deras identitet. Dessa kodnamn är:  
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Tabell 2. Respondenter 
Högskola A B C D E 

Respondent A1 B2 C3 D4 E5 

 

4.4 Genomförande 

Till en början söktes samtliga ämnesdidaktiska kursplaner för idrottslärarutbildningen från de 

fem olika lärosätena. Därefter analyserades innehållet i kursplanerna utifrån vad som angavs i 

respektive kursplan kring rörelsepraktik. De kurser eller delmoment som innehöll former av 

rörelsepraktiska moment togs ut och analyserades ytligare genom mindmaps för att 

kategorisera vilka sorters rörelsekulturer som fanns angivna i texten. Totalt 22 kursplaner på 

grundnivå analyserades.  

 Utöver analyserna av kursplanerna genomfördes, som nämnts, även fem intervjuer. 

Intervjuerna innehöll en semistrukturerad ram utifrån en intervjuguide men genomfördes på 

något olika sätt. På grund av rådande förhållanden som tidsaspekter och ekonomiska 

kostnader genomfördes endast en intervju ansikte-mot-ansikte, en intervju skedde genom ett 

telefonsamtal och resterande tre skedde genom kommunikationsprogrammet Skype. Alla 

intervjuer utgick från den bifogade intervjuguiden som hade skickats ut i förväg till 

respondenterna. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobil för ansikte-mot ansikte intervjun, 

därefter användes appen Call Recorder för intervjun över telefon och till sist användes 

inspelningsprogrammet Amolto Call Recorder för intervjuerna genom Skype. Intervjuerna 

varandra i genomsnitt omkring 40–45 minuter. 

 Vid själva intervjutillfället tillfrågades respondenterna i början om de hade frågor 

kring studiens syfte. Därefter ställdes generella frågor om exempelvis personens 

arbetsuppgifter eller om hens tidigare erfarenheter i skolsektorn. Under intervjun deltog båda 

forskarna, men en forskare ställde frågorna. Forskaren som intervjuade ställde således 

samtliga frågorna från intervjuguiden medan den andra agerade som bisittare och kunde flika 

in med följdfrågor om något behövdes förtydligas. I enlighet med Descombe (2016, s. 279) så 

avslutades intervjuerna med att fråga ifall respondenten hade några eventuella frågor eller 

tankar kring studien eller intervjun, samt att tacka respondenten för hens delaktighet. Det dök 

upp något tillägg från någon respondent gällande vår fråga om friheten för skolor att 

formulera egna kursplaner (Se bilaga 3), då de undrade om det var högskolor frågan syftade 

på, vilket det var. 
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4.5 Bortfall 

Totalt tillfrågades sju olika högskolor om deltagande i studien. Vi fick svar och godkännande 

av intervjuer från fem högskolor, vilket ger ett bortfall på två högskolor. Bortfallet berodde på 

att vi inte fick något svar från de två högskolorna.  

4.6 Databearbetning  

Totalt 22 kursplaner analyserades utifrån en tematisk utgångspunkt. I bearbetningen av 

kursplanerna lästes de ett flertal gånger för att identifiera rörelsepraktikerna. Efter att ha 

funnit kursinnehåll med någon form av rörelsepraktik så markerades vilka sorters 

rörelsepraktiker som var framskrivet i kursinnehållet. De funna rörelsepraktikerna sorterades 

in i olika subteman. Detta gjordes för att klargöra vilka sorters rörelsepraktiker som fanns 

inom de olika kursplanerna. Därefter räknades antal timmar för rörelsepraktiken ihop med 

hjälp av data från intervjuerna.  

 Alla intervjuerna transkriberades ordagrant i ett dokument. I enlighet med Descombe 

fick varje rad i utskriften även ett radnummer så att enskilda delar enklare ”kunde lokaliseras 

och identifieras för att underlätta navigering särskilda ställen i utskriften” (Descombe 2016 s. 

386). Utöver detta skrevs dessutom kommentarer till olika utsagor i transkriberingen. 

Transkriberingarna skickades mellan författarna av föreliggande studie för att läsas igenom, 

jämföras och eventuellt markera kommentarer. 

4.7 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet är centrala inom forskning och syftar till att beskriva 

tillförlitlighet och upprepbarhet (Hássmen & Hássmen 2008, s. 122). I denna studies 

sammanhang innebär reliabilitet och validitet om studien kan upprepas och ge liknande 

resultat samt om studien lyckats fånga det fenomen den syftat till att fånga (ibid.)  

 Reliabilitet menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 295) hänför till 

forskningsresultatets tillförlitlighet och konsistens. Det är en fråga om resultatet kan 

reproduceras med hjälp av lika metoder, men vid ett senare tillfälle eller av andra forskare 

(ibid). Fortsättningsvis handlar reliabilitet om intervjupersoner skulle uppge samma svar vid 

andra tillfällen eller till andra intervjuare (ibid). Eftersom studien har använt sig av en 

intervjuguide så finns möjligheten till att en liknande intervju skulle kunna replikeras. 

Däremot har forskarna flikat in med egna följdfrågor som inte står utskriva i intervjuguiden. 

Forskarna har även bytt intervjuare beroende på intervjutillfälle för att båda forskarna skulle 

få tillfälle att agera intervjuare, vilket kan försvaga studiens tillförlitlighet ytterligare. 
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 Validitet inom kvalitativ forskning syftar till om studien undersöker det som den ska 

undersöka. Det handlar om studiens giltighet och om resultatet är korrekt utifrån dens 

utgångspunkter (Kvale & Brinkmann 2014, s. 296). Vidare menar Kvale och Brinkman (2014, 

s. 297f.) att validiteten inte enbart ska kontrolleras i slutprodukten av en studie, utan det är 

kontinuerlig process där alla stadier ska kontrolleras, exempelvis den logiska kopplingen 

mellan studiens syfte och forskningsfrågorna. 

 Vi skulle vilja påstå att resultatet skulle vara delvis generaliserbart och representativt 

utifrån undersökningen. Eftersom vi fick tillfälle att intervjua mer än hälften av alla lärosäten 

med examensrätt för ämneslärarutbildningen med inriktning idrott och hälsa så skulle det vara 

möjligt att dra slutsatsen att samtliga lärosäten arbetar lika kring utformningen av kursplaner 

eller revideringar av dem eftersom det ingår i en ”högskolekultur”. För att ytterliga fastställa 

studiens validitet har forskarna även letat efter teman som framträder i flera intervjuer 

(Descombe 2016 s. 287) för att säkerställa att intervjupersonerna är trovärdiga. Utöver detta 

menar Descombe (2016, s. 286) att ”nyckelpersoner” som har handplockats utifrån deras 

expertis eller erfarenhet har en hög trovärdighet i deras utsagor. Dock är det viktigt att påstå 

att giltigheten i intervjuernas utsagor kring subjektiva åsikter och synpunkter inte går att 

generalisera. Dock är avsikten med den kvalitativa metoden att fånga in nyanser, likheter och 

skillnader av det studerade fenomenet. 

4.8 Etiska aspekter 

I följande avsnitt presenteras de fyra huvudprinciper uttagna från vetenskapsrådets etiska 

principer som studien använt sig av för att skydda våra respondenters/deltagares integritet, 

samt hur vi använt dessa i studien. De fyra huvudprinciperna innefattar: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017, s. 6). 

  Informationskravet innefattar att forskaren är skyldig att informera deltagaren om 

studiens syfte samt vilka villkor som gäller för dem. Forskaren är även skyldig att informera 

deltagaren att hens deltagande är frivillig (ibid, s. 7). Forskarna meddelade deltagarna om 

studiens syfte via mailkontakt innan intervjun och mailade även ut en intervjuguide där syftet 

med studien åter angavs samt meddelades det även i guiden att deras deltagare var frivilligt.  

 Samtyckeskravet innefattar att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan (ibid, s.7). Vidare, innefattar samtyckeskravet att samtyckte krävs från vårdhavare 

om deltagaren är under 15 år. Eftersom alla deltagare var över 15 år behövdes inget samtyckte 

från vårdhavare. Däremot meddelade forskarna i intervjuguiden att de närsomhelst under 

studiens gång kunde välja att avbryta sin medverkan i studien. 
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  Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska ges konfidentialitet och deras 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att inga kan ta del av deras uppgifter (ibid, 

s.12). Vidare säger konfidentialitetskravet att deltagare inte ska kunna identifieras i studien 

(ibid). Även om studien inte benämner deltagarna med namn så finns en risk att någon läsare 

eventuellt kan identifiera någon av deltagarna genom data. Dessutom är de skolor som har 

idrottslärarutbildningar relativt begränsade. För att motverka detta har beslutet tagits att inte 

namnge några geografiska områden i arbetet.  

  Nyttjandekravet innebär att det uppsamlade materialet enbart används för 

forskningsändamål (ibid, s. 14). I intervjuguiden förklarades att det insamlade materialet 

enbart skulle användas forskningsändamål samt nämndes att deltagarna skulle kunna få ta del 

av transkriberingen efter den färdigställts och att materialet skulle hållas i ett år innan det 

raderas. 
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5. Resultat 
I detta kapitel behandlas först resultaten från innehållsanalysen med hjälp av intervjuerna. 

I den senare delen presenteras resultatet uteslutande från intervjuerna. Resultatet är upplagt i 

teman baserade på frågeställningarna och kategorier framtagna via resultatkodning 

(innehållsanalysen) och mindmaps.  

5.1 Innehållsanalys av kursplaner 

I detta arbete har vi använt kursplaner från fem olika lärosäten som har idrottslärarutbildning. 

I undersökningen av kursplanerna, som har kompletterats med intervjuer, kan vi redovisa 

översiktliga siffror kring hur många timmar rörelsepraktik det rör sig om totalt på de olika 

lärosätena. Det verkar skilja sig rätt markant mellan de olika lärosätena sett till det antal 

praktiska timmar som erbjuds i respektive högskola. Spannen mellan de olika timmarna är 

ungefärligt mellan 720 (744) till 1400 timmar. Timmarna är inräknade för hela 

idrottslärarutbildningen om 5 år, eller 5½ om den studerande läser 330 högskolepoäng. 

 Nedan presenteras uppskattade högskolepoäng och antal procent som 

rörelsepraktikerna utgör vid de fem respektive lärosätena: 

 
Tabell 3. Omfattning av rörelsekulturer i HP och procent. 
 

Högskola A1 B2 C3 D4 E5 

Utbildningen totala omfattning 300 HP 300 HP 300 HP 300 HP 300 HP 

Andel rörelsepraktiker av totala 

ämnesstudier á 90 HP 

45 HP 36 HP 28 HP 52.2 HP 27/40 HP 

Andel rörelsepraktiker av totala 

ämnesstudier á 90 HP i % 

50% 29% 23% 44% 22,5/33 % 

Andel rörelsepraktiker sett till 

den totala omfattningen i % 

15% 12% 9.3% 17.5% 9/13.3% 

 

5.1.1 Obligatoriskt innehåll 

Vid granskningen av kursplanerna kan man inledningsvis urskilja att alla kursplaner 

innehåller liknande basdata. Basdatan innehåller information om kursens nivå, antal 



 23 

högskolepoäng, särskild behörighet samt former för bedömning av studentprestationer, allt i 

enlighet med UKÄ:s riktlinjer. Samtliga kurser måste även innehålla mål baserade på 

examensmålen i Högskoleförordningen. Dessa mål får tolkas fritt på respektive lärosäte, men 

de måste förhålla sig till ramarna för examensmålen. Utöver detta är det relativt fritt för 

universiteten och högskolorna att själva formulera innehållet i kursplanerna. 

 En ytterligare aspekt av obligatoriskt innehåll i kursplanerna är de rörelsekulturer 

som återfinns i läroplanen för grundskolan 7 - 9 (Lgr11) samt i läroplanen för gymnasieskolan 

(Lgy11). Innehållet i läroplanerna utgör en bas för de rörelsekulturer som samtliga lärosäten 

har att förhålla sig till. Alla utbildningar erbjuder rörelseaktiviteter eller idrottsaktiviteter i 

någon form eller flera kurser. Detta ligger i linje med skolans läroplaner men är öppet för 

tolkning av vilka rörelseaktiviteter som ska utgöra innehållet. De rörelsekulturer som 

framkommit genom innehållsanalysen av utbildningarnas ämnesdidaktiska kursplaner på 

samtliga lärosäten är: simning, friluftsliv, orientering, dans och rörelse, gymnastik, säkerhet, 

livräddning och HLR. Det är tydligt att samtliga lärosäten förhåller sig till grund- och 

gymnasieskolans läroplaner när det gäller rörelsekulturerna, men det skiljer sig sedan i hur de 

olika skolorna tolkar det centrala innehållet i kursplanerna. Även om friluftsliv kan ses som 

en obligatorisk del i samtliga utbildningar skiljer det sig när det kommer till det faktiska 

utförandet, något som vi kommer att belysa under nästa rubrik. 

5.1.2 Ej obligatoriskt men finns ändå 

Utifrån innehållsanalysen går det att urskilja några rörelsekulturer/områden som finns med i 

utbildningarna på samtliga lärosäten, trots att det inte finns yttre förordningar eller läroplaner 

som styr att de ska finnas med. Rörelsekulturerna är överlag förknippade med olika former av 

rörelse- eller idrottsaktiviteter. De rörelsekulturer som finns omnämnda i lärosätenas 

kursplaner är: bollspel/mål-nätspel, friidrott, vinteraktiviteter/idrotter. Ytterligare en del som 

finns är friluftslivet, som på vissa utbildningar kopplas samman med vinteraktiviteter. Detta 

kan ses som ett obligatoriskt innehåll men innehållet är tolkningsbart. De olika lärosätena 

erbjuder bland annat friluftsliv med olika typer av färd under olika årstider: att paddla, vandra, 

åka långfärdsskridskor. Skidor finns omnämnt på samtliga utbildningar utom på en. Det 

verkar även råda konsensus kring behovet av att ordna längre sammanhängande former av 

friluftsliv i form av läger, vildmarksäventyr och/eller fjällvandring.  

  Området bollspel finns på samtliga utbildningar även om det också omnämns med 

olika begrepp som mål- och nätspel. 

 Slutligen så har innehållsanalysen identifierat några rörelsekulturer som endast 

omnämns på en eller två utbildningar och som kan ses som fria tolkningar. Även om dessa 
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rörelsepraktiker inte nämns i alla kursplaner utesluter det inte att de kan finnas på andra 

utbildningar, men då har de inte skrivits ut i kursplanen. Områden som ergonomi, parkour, 

överlevnad, styrketräning, motionsgymnastik, expressiv dans samt dans som träningsform 

uttrycks i skrift vid de olika lärosätena, men inte genomgående, dvs. på alla lärosäten. Trots 

detta gav intervjuerna anledning att tro att de flesta lärosätena undervisar någon form av de 

nämnda rörelsekulturerna, men detta går inte att utläsa från kursplanerna. 

5.1.3 Fria tolkningar 

Med kompletterande information från intervjuerna i studien har ytterligare rörelsekulturer 

identifierats vilka inte har kunnat läsas ut via innehållsanalysen. Intervjuerna bidrar med 

information som pekar på att det förekommer rörelsekulturer som uppkommit på grund av 

geografiska faktorer. Beroende på var lärosätet ligger kan det möjliggöra olika typer av 

rörelseaktiviteter. Dessa kan vara: rollerblades, skateboard, scooterboard och free-skiing. 

Även vissa typer av kurser om ungdomskulturer, där eleverna själva får välja innehåll i 

utforskande syfte, förekommer och dessa kurser kan erbjuda rörelseaktiviteter som varierar 

från termin till termin och på så sätt erbjuda rörelsekulturer som anses populära för 

närvarande. 

5.2 Sammanställning av intervjuer 

I följande del presenteras redovisningen av intervjuerna med syfte att belysa de områden som 

anses vara relevanta för studiens frågeställningar. 

5.2.1 En kursplan formuleras eller revideras 

Det är sällan som en helt ny kursplan behöver utformas. Oftast finns det en befintlig som ska 

revideras. Men när ett lärosäte ska starta en helt ny utbildning kan det bli nödvändigt att 

formulera helt nya kurser. Redan när ett lärosäte ansöker om examensrätt gör man ett utkast 

av en kursplan och om den sedan godkänns och man blir behörig att examinera, då måste den 

förankras i verkligheten. Respondent B2 beskriver hur arbetet på deras arbetsplats gick till:  
 

Men man kan väl säga kort att vi hade en arbetsgrupp, vi var 4 personer som började med [att] 

diskutera […] målen. Vi startade där. Sen gick vi vidare och fördelade lite uppgifter […] med frågan: 

Vad tror vi och vill vi att studenterna ska vara med om för att de ska klara [av] de här målen.  Och så 

skrev vi sen […] förutsättningslöst texter kring det och så tittade vi på varandras texter, och så 

mejslade vi fram så småningom en kursplan. 
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 Respondentens utsaga beskriver hur målen fick utgöra grunden för arbetet i 

utarbetandet av kursplanen, och därefter sammanställdes deras olika texter i ett arbete baserat 

på feedback och revidering. Respondenter beskriver också hur dem, innan processen att skapa 

en verklig kursplan satte igång, kontaktade ämneslärarutbildare på andra lärosäten för att 

sedan mötas i två seminarier med syfte att diskutera innehållet i en ämneslärarutbildning. 

Parallellt med detta tog lärarna stöd i boken I takt med tiden i åtanke där samtida forskning 

påvisar bristerna med dagens lärarutbildning inom ämnet och hur de skulle förhålla sig till 

det. 

 I de flesta fall finns det redan kursplaner som behöver ses över efter varje termin. 

När det gäller revideringar beskriver respondent D4 att det finns två olika sätt som detta kan 

ske på. Man kan säga att den antingen kommer uppifrån eller nerifrån. Det första 

tillvägagångssättet kan vara en prefekt eller en ännu högre instans, Skolverket eller UKÄ, 

som kommer med önskemål eller krav som måste förankras nedåt i systemet, och 

lärarutbildarna på berörd kurs måste åtgärda detta. Det andra tillvägagångssättet är om 

kursansvariga själv känner att innehåll, litteratur, arbetsformer, examinationer och dylikt 

måste förändras eller uppdateras och då initierar en revidering. Ett förslag förbereds för att 

sedan, övervägt tillsammans med kurs- och momentutvärderingar, tas upp i beredningen eller 

högskolenämnder för att beslutas om. Samtliga respondenter beskriver att det är enkelt att 

göra förändringar i kursplanen, men att detta är förutsatt att man gör detta inom ramarna för 

gällande struktur på lärosätet, budget, examensmål och ett tydligt syfte och relevans för 

utbildningen.  

 På samtliga lärosäten finns någon typ av högskolenämnd som beslutar om 

förändringar i kursplanen, där ämnet idrott och hälsa är representerat men också ofta andra 

delar av lärarutbildningen. Respondent D4 beskriver dock att det kan se olika ut beroende på 

förändringens omfattning: “är det små revideringar av befintlig kursplan så räcker det att göra 

dem i kursplaneutskottet [...] är de större så måste de upp till [högskolenämnden], som är den 

som har ansvar för alla kursplaner och slutgiltigt ansvar, det är dom som fattar beslut om alla 

nya kursplaner”. En generell uppfattning hos respondenterna är att de sällan får avslag på sina 

revideringar i högskolenämnderna eftersom det är oftast är de som initierat revideringen som 

besitter expertiskunskaper i ämnet. De gånger de får avslag är detta ofta på grund av 

formaliteter. Respondent A1 beskriver: “nu fick vi faktiskt tillbaka våran, [...] för det var 

några komman som saknades här och där och det är alltid sånhära formalia.” Ytterligare en 

faktor som verkar ha betydelse när det gäller att få igenom revideringar i kursplanerna är vem 

det är som granskar utkastet. Respondent A1 fortsätter att förklara:  
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Men det är väldigt, asså samma sak när man skickar upp [kursplanerna] så ställer de lite olika krav 

faktiskt, så skickar jag en annan lärare… en annan kursplan och så är det en annan som granskar så 

kan det gå igenom också. Så det ser ju lite olika ut vilka det är som granskar den. 

 

Dock påpekar respondenten efteråt att hen förlitar sig på att universitetsvärlden ställer sådana 

krav på kvalitetssäkring på högre nivåer att detta bör i stort sett eliminera att alltför skilda 

tolkningar sker. 

5.2.2 En utbildning i takt med tiden? 

Samtliga respondenter beskriver att ambitionen att hålla innehållet i utbildningen “i takt med 

tiden” är något som de alltid strävar efter. Däremot skiljer det sig åt huruvida lärosätet anser 

sig ligga i fas eller om de har områden som de anser sig behöva utvecklas inom. Två av 

respondenterna nämner att deras innehåll till stor del baseras på föreningsidrotten vilket 

resulterar i en stor andel bollspel på utbildningarna. Respondent D4 beskriver hur det finns ett 

RF-tänkande3 i utbildningen vilket inte ger utrymme för så mycket annat innehåll. I motsats 

till detta säger respondent A1 att de, i likhet med andra lärosäten, kritiserats för att vara för 

anknutna till föreningsidrotten och att det resulterar i att man lär sig spela ett spel men inte 

lära ut det, vilket då är en utgångspunkt för förbättring hos dem. Detta beskriver en svår 

balansgång där syftet är att innehållet ska spegla ungdomsidrotten samtidigt som inte alla 

ungdomar i skolan är föreningsaktiva.  

 Ett av lärosätena beskriver hur hen och kollegor anser att deras innehåll i utbildning 

är för traditionellt och att de enskilda rörelsekulturerna idag utgör grunden för innehållet. De 

har en för stor bredd av rörelsekulturer och detta är inte tidsenligt. Hen beskriver att de just nu 

befinner sig i ett utvecklingsarbete där: “utgångspunkt[en] [...] i vårt arbete säger att… liksom 

hur, hur kan man tänka att människor skulle vara fysisk aktiva i ett framtida perspektiv och ett 

livslångt perspektiv liksom.” Istället för att innehållet vilar på de traditionella fyra benen, vill 

de skapa fyra nya ben som kan ge utrymme för att få in ett mer varierat innehåll och 

möjligheter att vara mer “i takt med tiden”. De fyra ponerade kunskapsområdena är: 

föreningsidrott, fysisk träning (gym, jogga, elljusspår, Friskis & svettis), friluftsaktiviteter 

(paddling, vandring, skidåkning) samt upplevelsebaserade aktiviteter (freerunning, parkour, 

skateboard).  I linje med detta beskriver respondent E5 att deras kurs Ungdomskulturer ger 

utrymme för ett varierat innehåll av rörelseaktiviteter som baseras på vad som är “hippt” i 

samhället. Studentgrupperna får fritt utforska fältet utifrån ett givet syfte för att sedan 

                                                
3 Riksidrottsförbundet. Att skolidrotten baseras på de största RF-idrotterna. 
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återkoppla till klassen om vad de undersökt, vilket resulterar i lärarstudenter med en inblick i 

dagens rörelsekulturer bland ungdomar. 

 Alla fem lärosätena beskriver att de har ett rörelseinnehåll som grundas på fyra 

områden likt figur 1 (se forskningsläget), och dessa är tävlingsidrotter (bollspel, friidrott), 

friluftsliv, rörelse och dans till musik samt daglig fysisk aktivitet (styrketräning, kondition, 

rörlighet). Förutom dessa nämner de simning och livräddning som en del av det obligatoriska 

innehållet sett utifrån läroplanerna. När det kommer till innehållet i tävlingsidrotter nämner 

respondent E5 att det i stort grundar sig på RF-idrotten och detta innebär ett problem. 

 
 Vad är det? 127 stycken eller? Som är anslutna till RF eller? Sen så finns det väldigt många som inte 

tillhör RF också ju. Så att… på något sätt täcka dem idrotterna det är inte önskvärt och det är inte 

relevant det heller, det är en omöjlig uppgift... utan vi täcker områden istället.  
 

Respondenten beskriver hur man istället för att praktisera enskilda idrotter utgår från 

gemensamma teman i dem och delar upp dem i exempelvis mål- och nätspel eller 

racketidrotter. Att innehållet måste tematiseras för att få plats i utbildningen är något som 

flera respondenter nämner.  

5.2.3 Relevans för yrkesprofessionen 

De flesta lärosätena i studien beskriver att utbildningens relevans med den kommande 

lärarprofessionen är en av de frågor som de jobbat hårdast med. Att ta fram ett innehåll som är 

allmängiltigt för alla överallt är omöjligt och därför svarar nästan alla att deras utbildning till 

viss del är relevant, men att det också finns delar de kan jobba med. Respondent D4 beskriver 

hur hen tycker att det bör se ut: “Det bästa är ju att man har ett system för utbildningen, där 

det finns ett utrymme för 10 procent utveckling hela tiden. Att någonting nytt händer hela 

tiden... så att man inte är fast i gamla hjulspår.” Ytterligare en respondent beskriver hur denne 

anser att det är upp till var enskild lärarutbildare att våga utmana och bryta mönster för att 

utbildningen ska kunna utvecklas: 

 
Än så länge tror jag att vi är ganska bra med [yrkesrelevant], i delar av kurserna ska sägas, asså vi 

försöker jobba på, det beror lite på vem som är kursansvarig och hur mycket man vågar bryta det här 

mönstret. Vi sitter ju med olika kompetenser och några här på ämnet har ju jobbat väldigt länge, sitter 

med enorm fördjupad kunskap, men har inte varit i skolan på 30 år… jag har ju varit i skolan relativt 

nyligen, även om jag tycker att jag är ringrostig i den bemärkelsen, men då kanske inte jag sitter med 

den fördjupade kunskapen istället. (Respondent A1) 
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Resonemanget beskriver också hur avståndet till fältet är relevant när man diskuterar om det 

är ett uppdaterat innehåll.  

 Det har lyfts fram bland flera respondenter att svårigheten oftast inte ligger i att 

införa nytt innehåll, utan att ta bort sådant som känns gammalt. En respondent diskuterar 

följande hur: “Friluftslivsundervisningen, är den liksom i linje med ett mångkulturellt 

samhälle av idag? Eller är det en spegling av liksom skandinavisk rörelsekultur sen 30-talet, 

ännu längre tillbaka?”. Respondenten kritiserar hur den svenska friluftstraditionen 

genomsyrar idrott och hälsa idag trots dagens globaliserade samhälle där allt färre delar detta 

arv. Debatten kring friluftslivets legitimitet berör inte nödvändigtvis dess existens utan dess 

utformning där ekonomiska förutsättningar kan vara avgörande för upplevelsen. Förutom 

detta beskriver resonemanget att det finns traditioner på lärosätena som gör utvecklingen av 

ämnet trögflytande. Respondent A1 beskriver en liknande problematik: “Däremot ska jag 

varmt erkänna att det kanske är svårare ibland, om man har kollegor som har jobbar länge, att 

få bort sådant som inte är relevant. Den kampen är större tycker jag än att ta in nya saker 

egentligen.” Båda respondenterna beskriver hur kampen mot traditioner bland lärarutbildare 

och hela lärosäten kan försvåra ämnets utveckling. En annan aspekt av detta beskrivs av 

respondent D4 då hen menar att: 

 
Friidrott, skidåkning, skridskor, det är mycket man har gjort i Sverige de senaste 100 åren. Mycket av 

nya tendenser som kommer i samhället får inte plats därför det är redan fullspäckat. Så det kan man ju 

diskutera. Varför har vi så lite styrketräning? Varför har vi så lite om kampsport? 

 

Denna diskussion följer tidigare resonemang men beskriver att innehållet som finns också 

anses relevant. Därför blir det svårt att ta bort för att lyfta in nytt. 

5.2.4 Ingen kampsport på idrottslärarutbildningen 

En rörelsekultur som återkommit i diskussionerna är kampsport. Denna finns inte beskriven 

någonstans i några kursplaner eller förordningar och det verkar inte vara något lärosäte som 

praktiserar den på utbildningen. Varför är det så, då den är så populär bland ungdomar i 

Sverige? Respondent E5 påpekar att:  

 
Kampaktiviteter har vi ingenting, asså vi har inte någonting av MMA eller boxning eller några såna 

våldsamheter och det är ett medvetet val. Jag har lite svårt och se hur det skulle kunna fungera i en, 

jag personligen har svårt att se hur det skulle fungera i en skola när man ställer upp unga ger dem 

boxningshandskar och ber dem puckla på varandra. 
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Vidare resonerar hen att kampsport inte går i linje med skolan värdegrund och det som uttryck 

i läroplanen. Dock kan hen se hur man kan ta delar ur kampsporten och bedöma komplexa 

rörelser i form av judorullningar som rörelseform, vilket i sin tur kan härledas till gymnastik 

och kullerbyttor.  

5.2.5 Studenterna 

Bland de olika lärosätena finns det likheter och skillnader kring hur stora möjligheter 

studenter faktiskt har att påverka innehållet i utbildningen. Det som är gemensamt för alla 

lärosätena är att det finns en studentkår som ansvarar för att studenterna åsikter och 

synpunkter synliggörs till programansvariga. Vanligtvis har de programansvariga möten med 

kursrepresentanter från studentkåren där dem diskuterar aktuella synpunkter och åsikter från 

studenterna. Vidare har även alla lärosäten någon form av utvärdering efter antingen avslutad 

kurs och/eller termin. 

 Dessa utvärderingar sker oftast digitalt och är frivilliga. Däremot menar en 

respondent att: ”Den formen av utvärdering är bra, men den ger inte oss tillräckligt mycket för 

att kunna utveckla kurser tycker vi, så vi har också en form utav utvärdering efter varje 

delkurs” (A1). Dessa utvärderingar sker då genom en diskussionsutvärdering där studenterna 

muntligt får föra fram sina synpunkter och åsikter till studentkårsrepresentanter. Liknande 

åsikter om att digitala utvärderingar inte ger tillräckligt mycket har även setts på ett annat 

lärosäte där studenterna har efterfrågat muntliga utvärderingar: ”de har faktiskt efterfrågat att 

man skulle ha också kanske lite mer muntliga utvärderingar […] så vi ska försöka prova ut 

nu, efter jul, här att man efter varje delkurs så utvärderar dem i en slags diskussion” (C3). 

 Skillnaderna mellan dessa lärosäten är hur innehållet faktiskt kan påverkas av 

studenterna. Respondent D2 menar exempelvis att studenters möjlighet till att påverka 

innehållet är begränsad: “Ska jag vara helt ärlig så är dem möjligheterna ganska begränsade, 

åtminstone som enskild student så är det omöjlig”. Vidare menar respondent D2: ”[att] det är 

en trög process för att om 3–4 stycken påtalar det så kan jag inte börja skriva om utbildningen 

för att 3–4 studenter tycker någonting”. Dock menar hen vidare på: ”Däremot så ska jag säga 

att den studenten som för fram åsikter och uppfattningar blir ju hörd”. Denna uppfattning 

skiljer sig till exempelvis ett annat lärosäte som menar på att studenter faktiskt har en stor 

möjlighet att påverka innehållet: 

 
Oftast är det väldigt bra förslag och lätt att justera utifrån vad studenterna kommer med för 

synpunkter. När det gäller själva idrottslärans innehåll så som jag sa innan, har vi områden som vi 
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berör, det betyder att det är rätt så lätt för att justera, har vi dans så kan vi justera vilken form av dans 

det ska vara och vi kan också anpassa det utifrån vissa önskemål (E5) 

 

I ett fall upplever en respondent att studenterna sällan kommer med synpunkter: ” Jag tror inte 

att, alltså vad jag vill säga är, det kommer inte så mycket synpunkter” (B2). Anledningen till 

detta menar hen är kopplat till studenternas ork. Utöver detta påtalar även respondent B2 att 

möjligheter till att påverka innehållet under en aktuell kurs är få: 

 
 Det finns inte mycket. I alla fall inte den kursen man går. Och där har vi ju kursplanerna som är så 

jäkla svårt och, när vi har till exempel press på oss att det ska stå så tydligt, dels kursmålen men också 

vilka examinationer som ska va, hur många dom ska va. Ska det va en skriftlig tentamen och en 

muntlig och en gestaltande redovisning, och det liksom styrande dokument. Så kan ju inte eventuella 

förändringar ske fören nästa [termin] 

 

Denna utsaga påtalar dock att studenters påverkan är begränsad på grund av kursplanens 

utformning. 

5.2.6 Friheten att formulera egna kursplaner 

Lärosätena fick svara på frågan om huruvida det tyckte det låg en problematik i lärosätena har 

en stor frihet när de kommer till att formulera egna kursplaner. Denna fråga tolkades olika av 

de olika respondenterna och svaren kan härledas utifrån ett nationellt perspektiv och ett lokalt 

perspektiv. Utifrån en nationell synpunkt delades uppfattningen om att lärosätena har så olika 

förutsättningar att det skulle vara en omöjlighet att reglera detta centralt. Att en 

övermyndighet som UKÄ skulle styra ses som orimlig då experterna på ämnet och forskarna 

finns ute på de olika lärosätena.  Samtidigt har lärosätena andra utbildningar och strukturer på 

lärosätet att förhålla sig till som gör det svårt att anpassa efter generella riktlinjer. Förutom 

dessa faktorer så nämner många respondenter kursbudgeten som avgörande. Ett lärosäte kan 

inte följa generella bestämmelser eftersom man har olika resurser att tillgå. Respondent E5 

framhåller att: “[...] resurserna har väldigt stor betydelse här va, det måste man också tänka på 

när man [...] jämför till exempel [...] så har varje lärosäte har sin egna förutsättning.” Hur 

pengarna fördelas på lärosätet och hur mycket som avsätts åt ämneslärarutbildningen blir helt 

avgörande för vilka aktiviteter som kan bedrivas och vilken kompetens man kan ta in. På ett 

annat lärosäte beskriver respondent B2: 

 
Ju fler studenter desto större kursbudget. Så får man liksom som en schablon som kursansvarig, såhär 

många studenter och så multiplicerar du med en faktor som för oss är xx, och det är ändå jäkligt bra, 

till skillnad mot om du läser sociologi då är faktorn 1,0. Det är den och så räknar man fram hur 



 31 

mycket resurser i klocktimmar det blir för den här kursen. Och då avsätter man ett visst antal timmar 

då som kursansvarig, kanske 15 timmar, och sen får vi ju frihet och fördela själva. Hur fördelar vi det 

här nu? Vi ska ha in en föreläsare där, vi ska, här ska vi få in praktiska moment, och här behöver vi 

lägga in tid för läsning av uppgifter. 

 

Studentantal, kursbudget, lokaler och kompetens nämns alla som avgörande 

ramfaktorer när respondenterna beskriver möjligheter och svårigheter med att ta fram 

innehållet i utbildningen. 

Som tidigare nämnts kan man även se på utsagorna ur ett lokalt perspektiv. Här lyfts 

problematiken fram att ett lärosäte kan besitta en viss kompetens och erfarenhet vilket 

resulterar i att utbildningen skiljer sig markant från andra lärosäten. Det anses också kunna 

vara problematiskt inom det egna lärosätet att gällande traditioner gör att vissa rörelsekulturer 

premieras framför andra. Respondent B2 framhäver:  

 
[...] det blir lätt så att man på ett lärosäte formulerar kursplaner utifrån intresse hos lärarutbildarna. På 

det här lärosätet är traditionen med friluftsliv väldigt stark, och lärarna där kanske alltid har åkt iväg 

[x] veckor till [xxx] med studenter, om det inte är så, så vill vi inte vara med liksom. Medan då kanske 

en, läraren i dans och rörelse till musik inte kan hävda sig i gentemot det. [...] Kursplanerna handlar ju 

om innehållet i utbildningen. Så det ser jag som en problematik. 

 

Detta resonemang beskriver hur lärarutbildarna som kursansvariga kan forma innehållet efter 

intresse vilket öppnar för diskussionen om innehållet då blir det som är det mest relevanta för 

studenterna. 

5.2.7 Vikten av samarbete 

Översiktligt så kan man tolka det som att alla lärosäten som examinerar i idrott i Sverige 

samarbetar. Det tycks finnas en stark tilltro till lärarutbildarträffarna som hålls varje år och 

dess potential för utvecklingen av den egna utbildningen. Samtliga lärosätens respondenter 

omnämner dessa träffar med värme och det verkar också som att alla högskolor med examina 

inom ämnet är representerade. Förutom att dela erfarenheter beskrivs träffarna som ett sätt att 

säkerställa en likvärdig utbildning på de olika högskolorna. Respondent D4 beskriver: 

“[...]samarbetet finns i form av nätverk där man samtalar och håller dialog och jag tror att det 

finns en väldigt tydlig ambition att hålla, att liksom vara på väg åt samma håll.” Hen nämner 

att träffarna också fungerar som ett ting där de kan diskutera nytt innehåll och att om ett 

lärosäte vill göra en stor förändring i utbildningen verkar det krävas att samtliga lärosäten är 

villiga att göra samma förändring för att den ska realiseras. Förutom dessa träffar beskrivs 
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samarbeten emellan läroverken när det gäller att formulera och se över varandras kursplaner, 

ge feedback på varandra bedömningar av examensarbeten och en del rörelsespecifika 

samarbeten. Men här beskriver en respondent att hen önskar att det fanns fler samarbeten av 

denna karaktär: “Jag tror att man skulle kunna ha ett större utbyte egentligen och 

bollnätverket är ju ett exempel och så där. Friluft[-sliv]. jag tror det finns inom friluftsliv 

också, men här tror jag att man skulle kunna hjälpa varandra mer.”  
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6. Analys  
Utifrån studiens resultat går det att urskilja vilka rörelsekulturer som finns representerade på 

de olika idrottslärarutbildningarna. På denna nivå är det tydligt att se att det är på 

formuleringsarenan som förutsättningarna för vad som är möjligt att påverka i kursplanerna 

sätts och det är dessa beslut som skolorna måste förhålla sig till (Linde 2012, s.39). Inom 

ramen för detta är detta de kulturer som vi har tolkat som obligatoriskt innehåll, dvs. det som 

måste finnas i utbildningen inom ramarna för rådande styrdokument. De rörelsekulturer som 

innefattas här, bortsett från friluftslivet (simning, orientering, dans och rörelse, gymnastik, 

säkerhet, livräddning och HLR) kan ses som doxa (Londos 2016, s. 47), något som inte 

ifrågasätts inom fältet för ämneslärarutbildare i idrott och hälsa i Sverige. Förutom dessa 

rörelsekulturer verkar det även råda en samstämmighet när det kommer till det tolkningsbara 

innehållet som också finns representerat på samtliga lärosäten såsom bollspel, friidrott och 

vinteraktiviteter inom friluftsliv. Anledningen till denna allmänna uppfattning kan härledas 

från det kulturella kapital som finns inom svensk idrottslärarutbildning. Dessa rörelsekulturer 

har präglat svensk idrottslärarhistoria så länge att deras legitimitet inte längre ifrågasätts, 

varken av lärarutbildare eller av andra akademiska representanter på andra nivåer där 

kursplaner formuleras. Utifrån Lindes ord om att “läroplanen är det som sätts på pränt om det 

önskavärda” (2012, s.55) så kan man se att dessa rörelsekulturer är de som tagits fram inom 

ramen för besluten på formuleringsarenan. Det är sedan på transformeringsarenan som de 

faktiska rörelsekulturerna urholkas. De ramfaktorer som verkar påverka det “obligatoriska” 

och det ‘tolkningsbara som ändå finns’ är lärosätestraditioner. Att ett lärosäte gått i bräschen 

för utbildningen tycks ha gjort att övriga, senare tillkomna lärosäten, följt det som ansetts vara 

viktigt och legitimt för lärarutbildningen i idrott och hälsa.  

De rörelsekulturer som beskrivs som fria tolkningar: skateboard, scooterboard, free-

running och free-skiing är exempel på innehåll som det enskilda lärosätet har tagit fram 

utifrån eget intresse. Det enskilda lärosätet kan ses som ett fält med individer vars habitus 

utgör det som anses vara värdefullt. Ett lärosäte beskriver exempelvis hur förekomsten av 

skateboard i närområdet för högskolan var omfattande, och därför blev detta ett naturligt 

inslag av en ny rörelsekultur i utbildningen. Transformeringen som lett till dessa 

rörelsekulturer i kursplanerna går att tolka som resultat av ramfaktorer som 

lärosätestraditioner, ämneslärarutbildare samt geografiska förutsättningar. Att rörelsekulturen 

är unik för lärosätet i sig gör att lärosätets tradition påverkat innehållet i kursplanen. Sedan är 
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det upp till ämneslärarutbildarna att ta fram ett innehåll vilket gör att deras roll också är 

avgörande. Slutligen har de geografiska förutsättningarna en betydelsefull roll för att 

möjliggöra att rörelsekulturen kan praktiseras i området. 

Utöver högskoleförordningen som beskriver hur en kursplan ska vara utformad 

utifrån de generella och obligatoriska ramarna såsom kursens nivå, högskolepoäng, 

behörighet och så vidare, står det inget konkret om stoffet i själva innehållet. Det är upp till 

respektive lärosäte att själva bestämma vilket sorts innehåll en kurs ska ha. Utifrån de 

samlade resultaten från våra intervjuer kan vi påvisa att de flesta kurserna bland de olika 

lärosätena har någon form av didaktisk inriktning inbyggt i de ämnesdidaktiska kurserna. 

Detta skulle kunna analyseras genom att använda Lindes (2012) läroplanskodning på 

formuleringsarenan för att undersöka kursplanerna. Det går att tyda att svensk 

idrottslärarutbildning tidigare varit präglad av en rationell läroplanskod, då den har syftat att 

direkt utbilda lärare i idrott och hälsa i de kunskaper de ska lära ut. Men till följd utav 

akademiseringen av ämnet kan man ana att mycket av det rationella innehållet fick lämna 

plats för en mer realistisk läroplanskodning, då ämnet behövde ha en vetenskaplig grund och 

lärarstudenterna skulle utbildas i för att få en bredare samhällssyn. Studiens resultat visar 

emellertid att kursplanerna återigen verkar genomsyras av en nyttokod, trots att det realistiska 

synsättet till stor del präglar utbildningarna (Ibid, s. 40). Genom att integrera ämneskurser 

med ämnesdidaktik blir innehållet på så sätt riktat mot den kommande 

idrottslärarprofessionen. Utöver tolkningar kring vilken läroplanskod som genomsyrar de 

ämnesdidaktiska kurserna finns det även andra faktorer som påverkar fördelningen av 

innehållet. Utifrån intervjusamtalen nämner respondenterna att innehållet kan komma att 

påverkas dels av högre instanser såsom Skolinspektionen som efter en granskning visar att 

idrottslärarutbildningen saknar vissa moment, exempelvis “att det är för mycket boll och för 

lite hälsa” och dels utav lärarutbildare som själva initierar en förändring. En förändring som 

startas uppifrån har krav på sig att genomföras medan inre uppstartade förändringar på ett 

lärosäte kan mötas av motstånd. Denna problematik beskrivs inom fältet för det egna ämnet 

på institutionen, då det upplevs som svårt att ta bort traditionellt innehåll till fördel för nya 

influenser. De individerna som har längst och mest erfarenhet av idrottsämnet är de 

dominanta inom fältet, vilket i sin tur gör det svårt att ifrågasätta doxan. Fenomenet kan även 

beskrivas utifrån en respondents uppfattning om gällande strukturer på ett lärosäte, dvs. att det 

inom fältet för idrottslärarutbildare, även kan finnas mindre fält inom respektive 

ämnesområde (Roberts 2016). Att det exempelvis inom fältet friluftsliv kan finnas starka 

uppfattningar och viljor vars åsikter väger tyngre än fältet dans och rörelse. Detta kan bero på 
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att flera idrottslärarutbildare besitter på ett gemensamt habitus (Roberts 2016) inom fältet 

friluftsliv än idrottslärarutbildare inom fältet dans och rörelse. Fortsättningsvis kan en 

anledning även vara att de besitter olika symbolisk kapital i form av status och respekt på 

lärosätet (Londos 2010). De resurser som fältet har tilldelats inom lärosätet i form av status 

och prestige kan göra att det finns en ojämn påverkansbalans på innehållet. 

Det som alla respondenter nämner påverkar utfallet av innehåll i utbildningen är de 

olika lärosätenas resurskapital. Främst är lärosätena beroende av det ekonomiska kapitalet 

som varierar stort mellan de olika skolorna. Det ekonomiska kapitalet blir en maktresurs som 

ger lärosätet större frihet när de formulerar eller reviderar kursplanerna. En respondent 

beskriver att simhallen i deras kommun är väldigt kostsam vilket tar stort anspråk på deras 

budget. De finns också olika nivåer av symboliskt kapital på lärosätena. Lärosätena tilldelas 

olika status beroende på dess traditioner men också beroende på vilka individer som arbetar 

där. Individernas kompetens ger dem symboliskt kapital i form av status, vilket i sin tur ökar 

hela lärosätets status. Kapitalet ökar när andelen individer med denna kompetens ökar. 
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7. Diskussion 
I det sista kapitalet kommer vi att diskutera resultatet utifrån vår forskningsbakgrund samt 

avsluta med att beskriva studiens slutsatser. Efter resultat diskussionen kommer 

metoddiskussionen som beskriver studien allmänt samt dess styrkor och svagheter. Kapitlet 

avslutas med framtida forskning.   

7.1 Resultatdiskussion 

Lundvall och Meckbach (2012) beskriver att innehållet i idrottslärarutbildningen sedan 2012, 

bestått till 15 procent av studier i och om praktiskt kunnande. Från innehållsanalysen av 

kursplanerna från de fem skolorna har vi tolkat att tre av de berörda lärosätena ligger under 

detta snitt på 15 procent och en av dem så lågt som 9.3 procent. Detta tyder på att 

idrottslärarutbildningar i Sverige tenderar att följa utvecklingskurvan i vilken 

rörelsekulturerna får ett allt mindre utrymme. Denna utveckling går i motsatt riktning till det 

som Siedentop (2002), Krik (2010) och Backman & Larsson (2016) menar, att det praktiska 

innehållet är ovärderligt för idrottslärarstudenter och inte bör minskas, men måste sättas in i 

sammanhang där rörelsekompetensen blir meningsfull i relation till den kommande 

professionen. Vi tolkar det utifrån intervjuerna som att samtliga lärosäten har ambitionen att 

förena ämneskunskaper med pedagogik för att få ett så meningsfullt resultat som möjligt. 

Däremot anar vi att detta sker på bekostnad av rörelseinslag i utbildningen. I linje med Kirk 

(2010) och Siedentop (2002) anser vi att en lärare i idrott och hälsas rörelsekompetens också 

ger denne självförtroende och legitimitet i undervisningen. Ytterligare en aspekt som vi tror 

påverkar utvecklingen mot mindre rörelse i utbildningen, förutom mer pedagogiska inslag, 

kan vara de ramfaktorer som lärosätena har att förhålla sig till. Då ett mindre lärosäte inte har 

samma resurser i form av ämneslärarutbildare, lokaler och budget resulterar detta i kursplaner 

där rörelsepraktiker inte får samma utrymme.  

 De rörelsekulturer som återfinns på idrottslärarutbildningarna i landet är till stor del 

identiska. Detta beror delvis på styrdokument som högskoleförordningen och kursplaner men 

också på att det råder en doxa om innehållet i stort. Vi tror att anledningen till detta i hög grad 

beror på de lärarutbildarträffar som sker årligen med lärarutbildare representerade från 

samtliga läroverk. Att det måste råda konsensus på dessa träffar om en större förändring ska 

implementeras, kan tänkas bromsa utvecklingen av ämnet på enskilda lärosäten. Vi anser att 

detta måste ses som positivt då träffarna kan ge lärosätena riktlinjer att förhålla sig till, vilket 

bidrar till en mer likvärdig idrottslärarutbildning över hela landet. 
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 Backman och Larsson (2016) nämner att det inte går att peka ut någon som har makt 

över utbildningen. Vi vill påstå att det, med denna studie som underlag, finns möjlighet att 

ändå göra en granskning av beslutsprocesser och maktfördelning. Generellt sett är det 

högskolenämnderna på lärosätena som tar slutgiltiga beslutet om en ny eller reviderad 

kursplan ska godkännas. Dock medger respondenterna att avslag på kursplaner oftast sker 

enbart på grund utav formalia och att nämnderna sällan besitter samma ämnesexpertis som de 

som initierar förändringarna. Detta ger anledning att påstå att det är de som bereder och 

initierar förändringarna som då har makten att påverka innehållet i idrottslärarutbildningen. 

Det är även de som granskar och bedömer huruvida studenternas åsikter är värda att ta med i 

beräkningarna, vilket de sällan är. Detta motiveras med att det finns en problematik med 

studentpåverkan, studenterna vet inte ännu vad de behöver och därför saknar ofta deras åsikter 

legitimitet.  

Kårhus (2010) och Backman (2008) beskriver båda problematiken lärosätena har när 

det gäller att locka studenter för att sin tur få högre kursbudget. Skolorna befinner sig på en 

marknad och konkurrerar om studenterna genom att erbjuda en attraktiv utbildning. Det går 

att diskutera om innehållet då alltid ligger i linje med den kommande professionen. Även 

respondenterna menar att deras högskolor har olika förutsättningar vilket gör att de inte kan 

bedriva samma sorts utbildning. Utifrån intervjuerna framgår en bild av att respondenterna 

tycker att det är problematiskt att vissa lärosäten kan marknadsföra sin utbildning med ett 

exklusivt friluftsliv. Detta trots att innehållet kanske inte ligger i linje med dagens 

mångkulturella samhälle eller professionsrelevans i form av friluftsliv i närområdet. Förutom 

de ekonomiska resurser som friluftslivet kräver av utövarna, tycks det finnas åsikter om att en 

lärare i idrott och hälsa inte behöver kunna undervisa i det (för många) avlägsna friluftslivet. 

Det idrottslärarprofessionen och samhället kräver verkar anses vara ett enkelt, tillgängligt och 

lokalt friluftsliv. Vi anser att det är problematiskt att rådande strukturer på lärosäten och 

behovet av att använda konkurrensmedel påverkar innehållet i utbildningen negativt, då det 

hade kunnat ge utrymme åt annat mer relevant innehåll som det lokala friluftslivet eller 

styrketräning. Dock kommer frågeställningen om huruvida utbildningen är relevant för 

kommande profession alltid vara en omöjlig fråga att besvara, eftersom svaren kommer först 

efter att en idrottslärarstudent tagit examen och sedan arbetat på fältet en viss tid. Det är med 

andra ord väldigt svårt att vara ”i takt med tiden” men man bör alltid sträva efter 10 procent 

utveckling.  

Enligt Schantz och Lundvall (2014) är många av de rörelsekulturer som idag finns 

representerade på idrottslärarutbildningarna ett resultat av svensk idrottsrörelse och gymnastik 
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– och idrottshistoria de senaste 150 åren. Att GIH hade ensamrätt på idrottslärarutbildningen 

fram till 1967 innebar att det fram tills endast fanns ett dominerande perspektiv på hur man 

skulle bedriva idrottsundervisning.  Men i samband med namnbytet 1994 på skolans 

kroppsövningsämne, från Idrott till Idrott och Hälsa, behövde innehållet ses över och dessa 

förändringar skapar, som vi ser det, fortfarande diskussioner 23 år senare. I grund och botten 

är samtliga lärosätens repertoar av rörelsekulturer densamma, se figur 1. Dock verkar vissa 

lärosäten ha svårt att ta in nytt innehåll, som exempelvis styrketräningens didaktik, trots att 

detta innehåll bör finnas med i idrottslärarutbildningen om man ser till efterfrågan. Detta 

verkar bero på att det redan finns rörelsekulturer och moment i utbildningen som har så stark 

legitimitet, att de inte går att ta bort till förmån för nytt innehåll.  Vi ser en tendens bland 

lärosätena att ju längre tradition och starkare legitimitet utbildningen har desto svårare blir det 

för innehållet att ligga i takt med tiden. Lärosäten som nyligen fått examina i idrott tycks 

enligt denna studie vara mindre trögflytande och ha enklare att anpassa sig till 

samhällsutvecklingen vad gäller ungdomskulturer och idrottslärarprofessionen. 

Denna studie har bekräftat att andelen praktiska moment i utbildningen succesivt 

minskar till förmån för mer pedagogiskt inriktad fysisk aktivitet, samtidigt som vikten att 

kunna utföra det som ska undervisas är centralt. Vi anser att det är svårt att ta fram ett innehåll 

som ska täcka så många områden samtidigt som det är omöjligt att veta vilka rörelsekulturer 

som är gällande för alla enskilda skolor. Därför är det en naturlig riktning för utbildningen att 

gå mot breda fält av rörelsepraktiker där man undersöker gemensamma nämnare. Däremot 

anser vi att det är viktigt som lärare i idrott hälsa att vara bekväm i sin roll att lära 

rörelsekulturer samt att när man besitter rörelsekompetenser är det enklare att lära ut på ett 

pedagogiskt sätt. Alltså får de praktiska momenten inte försvinna till förmån för teoretiska 

moment. Att lärarstudenter i idrott och hälsa examineras med olika stoff, beroende på var man 

utbildat sig, anser vi inte vara helt tydligt. Det verkar finnas en tydlig konsensus bland 

ämneslärarutbildare i idrott och hälsa i Sverige om utbildningens innehåll, verkar främja att vi 

i Sverige har en relativt likvärdig lärarutbildning i idrott och hälsa. 

7.2 Metoddiskussion 

De metoder vi har valt att använda oss av i denna studie har varit två former av kvalitativa 

metoder: en innehållsanalys samt en intervjustudie. Innehållsanalysen har varit aktuell för att 

kunna analysera olika kursplaner och välja ut de teman som har varit relevanta för denna 

studie. Utöver analysen har vi även använt oss av intervjuer för att fastställa hur många 

timmar rörelsepraktik som faktiskt utgörs inom de ämnesdidaktiska kurserna. Beslutet att 
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använda sig av en innehållsanalys anser vi har varit logiskt. Visserligen finns andra 

forskningsmetoder som exempelvis tematisk analys, dock anser vi att innehållsanalysen har 

varit tillräcklig för att få fram de relevanta objekten för denna studie. 

 Valet av en semi-strukturerad intervju ansåg vi skulle gynna vår studie på bästa sätt. 

Med den semi-strukturerande intervjun så skapas en större frihet i intervjusamtalet, bortsett 

från frågorna från intervjuguiden så tillåter en semi-strukturerad intervju en flexibilitet och 

kan även följa ett oväntat, men betydelsefullt tema, som dykt upp under samtalet. Något som 

vi anser har varit olyckligt är saknaden av en pilotstudie. På grund av rådande förhållanden 

har vi inte haft möjlighet att genomföra en pilotstudie. Detta kan sänka studiens trovärdighet 

eftersom vi inte kunnat pröva kvaliteten på frågorna förens efter intervjuerna har genomförts. 

I efterhand insåg vi att frågorna vi ställde kunde upplevas för generella och tolkningsbara, 

vilket nödvändigtvis inte behöver anses som något negativt, men det är en aspekt vi har varit 

tvungna att tänka på i arbetet med analysen och tolkning av utsagorna.  

 Vi anser att en av studiens styrkor är att den baseras på två kvalitativa metoder som 

tillsammans har kunnat ge en bred men samtidigt detaljerad bild över vilka rörelsekulturer 

som finns representerade på olika utbildningar i idrott och hälsa i Sverige. Det negativa detta 

kan ha lett till skulle varit att innehållsanalysen tog tid, vilken kanske kunde utnyttjats för fler 

intervjuer vilken hade kunna gjort att vi fått med samtliga högskolor vilket kunnat ge mer 

generella slutsatser. Men vi anser att det ändå finns möjlighet att dra generella slutsatser 

gällande hur de olika lärosätena formulerar/reviderar en kursplan. Detta då vi fick möjlighet 

att intervjua fem utbildningsledare från fem olika högskolor av totalt åtta, med examensrätt 

för ämneslärarutbildningen i idrott och hälsa. Dessa utgör då mer än hälften av antalet 

högskolor. Även om antalet respondenter var få så hade dessa individer insikter och 

kompetens inom fältet vi undersökte. 

7.3 Framtida forskning 

Flera lärosäten tampas med ramfaktorer som påverkar vilka rörelsekulturer som kan bedrivas 

och i vilken omfattning. Vi tror att detta område bör vara föremål för fortsatt forskning om 

huruvida yttre och inre faktorer tvingar lärosäten att minska sitt praktiska innehåll av 

rörelsepraktiker eller om det är ett eget beslut.  

 Ytterligare en aspekt som är föremål för framtida forskning är en liknande studie fast 

med samtliga lärosätena med examensrätt i Idrott och hälsa representerade. Detta skulle 

kunna generera en mer helhetstänkande bild av hur situationen ser ut på 

idrottslärarutbildningar i Sverige.  
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 Denna studie studerar enbart rörelsekulturer på formulerings- och 

transformeringsarenan. Ett föremål att undersöka för framtiden vore att även analysera hur 

rörelsekulturer tolkas i kursplaner och omsätts av de ämneslärarutbildarna på 

realiseringsarenan. Vilket innehåll idrottslärarstudenterna får praktisera i verkligheten.  
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Bilaga 1. Käll- och Litteratursökning 
 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka skillnader och 

likheter mellan fem olika lärosäten som bedriver ämneslärarutbildning i idrott och hälsa. I 

fokus är de ämnesdidaktiska kursplanerna i idrott och hälsa och de rörelsekulturer som finns 

representerade inom ramen för dessa kurser. 

• Vilket innehåll finns representerat i de ämnesdidaktiska kurserna?  

• Vilka bakomliggande faktorer påverkar idrottslärarutbildningens innehåll?  

• Vilken typ av beslutsprocesser avgör det ämnesdidaktiska innehållet? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Learning plan, utbildningsplan, kursplan, richard tinning, teacher education, physical teacher education, 
idrottslärarutbildning, innehållsanalys, Bourdieu, Linde  
 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Discovery, Google, Google Schoolar, Diva, Taylors & Francis 
online  

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: physical teacher education 
Discovery: kursplan 
Discovery: idrottslärarutbildning 
GIH:s Bibliotekskatalog: Linde 
GIH:s Bibliotekskatalog: Bourdieu 
 

 
Kommentarer 
Mycket av materialet hittade vi själva genom bland annat Discovery och GIH:s 
Bibliotekskatalog. Vi blev även hänvisade till olika material genom vår handledare.  
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Bilaga 2. Missivbrev 
Vi är två studenter som läser näst sista terminen på Gymnastik- och idrottshögskolan. Vi 

skriver för närvarande vårt examensarbete där vi undersöker skillnader och likheter inom de 

idrottsdidaktiska kurserna på ämneslärarprogrammet på fyra olika lärosäten i Sverige. 

Förutom den komparativa studie av utbildnings- och kursplaner kommer vi även att intervjua 

programansvariga på respektive lärosäte med syfte att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

innehållet i kursplanerna. 
 

Data från intervjuerna kommer att behandlas enligt rådande riktlinjer. 

• Du får närsomhelst avbryta intervjun. 

• Data kommer att behandlas konfidentiellt och geografiska områden kommer ej att 

nämnas i arbete. Information kommer endast att delas mellan oss och vår handledare. 

• Data kommer att raderas efter senast ett år. 

• Du har tidigare godkänt intervjun via mail. 
(Kvale & Brinkmann 2014, s.107 f.) 

 

Om intervjun 

• Tänkt att pågå i ca 45 min. 

• Intervjun kommer att spelas in för transkribering. Även videointervju. 

• Säg till om du vill ta del av transkriberingen efter att den är färdigställd. 

• Det är endast vi som kommer att medverka på intervjun. 

 

Kontaktuppgifter	
Adrian Chong 

adrian.chong@student.gih.se 

 

Oskar Lindgren 

oskar.karlsson@student.gih.se 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Allmänna	frågor	
Namn? 

Nuvarande tjänst? 

Hur länge i den tjänsten? 

Bakgrund i skolsektorn? 
 

Huvudfrågor	
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter 

• Sitter du med i någon högskolenämnd? (GUN, LUN, UFN) 

• Vet du om det finns ledamöter med insikt i ämnesdidaktik/kompetens i olika 

rörelsekulturer i det beslutande organet? 

• Undervisar du själv? 
 

Hur sker arbetet hos er när en kursplan inom de idrottsdidaktiska kurserna ska utformas? 

• I förhållande till utbildningsplanens mål 

• ...befintlig struktur på lärosätet: 

• ...tidigare kurser  

• ...traditioner 

• ...lärarutbildares synpunkter 

• ...ramfaktorer (Lokaler, material) 

• ...studenter 

• ...maktförhållanden (Vilka avvägningar och av vilka? Vilka har mandat att besluta?) 

• ...skolans läroplan 

 

Anser du att de rörelsekulturer som er utbildning erbjuder ämnesdidaktik i, ligger i takt med 

tiden? (Var beredd att förklara vad som menas med ’ i takt med tiden’)  

• Hur ser du på möjligheten att introducera nya/alternativa rörelsekulturer/idrotter? 

- Om det gör det, hur går en sådan förändring till? 

- Om innehållet utökas/minskas, vad skaps för konflikter/motstånd? 

• Finns något val inbyggt i de ämnesdidaktiska kurserna (möjlighet till fördjupning?) 

- När och vad? 
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• Vilken möjlighet har lärarutbildarna att påverka vilka rörelsekulturer som undervisas? 

• Har de möjlighet att tolka/realisera innehållet fritt? 
 

Vad anser du om det idrottsdidaktiska innehållet i utbildningen i relation till det som du 

uppfattar som yrkesprofessionell relevans (om man bara ser till rörelsekulturerna)?  

• Tycker du något saknas eller är överflödigt? 
 

Vilka möjligheter finns det som student att påverka innehållet i utbildningen?  

• Möter du någon generell uppfattning hos studenterna om den ämnesdidaktiska 

utbildningen? 
 

Anser du att det finns en problematik med att den stora frihet som skolorna har när det gäller 

att formulera egna kursplaner? 

• Fördelar/Nackdelar 
 

Samarbetar ni med andra högskolor kring det idrottsinriktade innehållet? 

• Anser du att det finns skäl till att utveckla detta? 

 


