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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställning: Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt idrottslärare 

som arbetar på fristående gymnasieskolor vilka saknar tillgång till en egen gymnastiksal 

upplever att idrottsundervisningen samt deras arbetsmiljö påverkas. Syftet bröts ner till tre 

frågeställningar: Finns det något eller några moment eller kursmål i undervisningen som 

idrottslärarna upplever gynnas eller missgynnas på grund av begränsad lokal- och 

materialtillgång? På vilket sätt anser idrottslärarna att lokal- och materialtillgången påverkar 

deras möjligheter att erbjuda eleverna en komplett utbildning i ämnet Idrott och hälsa? Hur 

upplever idrottslärarna att avsaknaden av en egen gymnastiksal påverkar deras arbetsmiljö?  

Metod: Sex stycken idrottslärare intervjuades genom kvalitativa semistrukturerade 

forskningsintervjuer. Kriterierna för deltagande i studien var att lärarna skulle arbeta på en 

fristående gymnasieskola i Stockholmsområdet samt sakna tillgång till gymnastiksal. 

Sammantaget intervjuades tre män med 3, 5 och 8 års erfarenhet av arbete i skolan och tre 

kvinnor med 1.5, 3 och 5 års erfarenhet av arbete i skolan. En intervju genomfördes i ett 

grupprum på Gymnastik och Idrottshögskolan, resterande intervjuer genomfördes i grupprum 

på de intervjuade lärarnas skolor. Intervjuerna spelades in med diktafon.  

Resultat: Samtliga intervjuade lärare anser att de kan ge sina elever en komplett utbildning i 

Idrott och hälsa. Beroende på skolornas olika förutsättningar gynnas eller missgynnas 

momentet friluftsliv i undervisningen. Dans och klassisk redskapsgymnastik är aktiviteter 

som hamnar i skymundan medan aktiviteter som kräver lite material, exempelvis lekar av 

olika slag, gynnas. I idrottslärarnas fysiska arbetsmiljö finns stora brister, bland annat måste 

de bära runt på sitt material och lokalerna de arbetar i är kalla och har dålig akustik. I den 

psykosociala arbetsmiljön finns det både bra exempel, i form av god kontakt med kollegor 

och arbetsledning, och dåliga exempel som till exempel hög arbetsbelastning och stress.  

Slutsats: Tillgången till lokaler och material för idrottsundervisningen har visat sig vara 

mycket viktig för idrottslärarna. Dock är det inte ägandet av en gymnastiksal i sig som är det 

viktiga utan snarare tillgången till väl anpassade lokaler för undervisningen. Med väl 

fungerande samarbetsavtal med externa aktörer verkar det finnas framgångsrika lösningar. De 

idrottslärare som själva valt att arbeta på en skola utan egen gymnastiksal verkar klara av 

utmaningen bättre än de som upplever att ”de bara hamnat där”. För att undvika en negativ 

upplevelse av arbetssituationen bör lärarutbildningarna som utbildar i ämnet Idrott och hälsa, 

bli bättre på att förbereda sina studenter för den verklighet som råder ute på skolorna.
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Vid utbildningen på Gymnastik och Idrottshögskolan får vi som studenter en utbildning till 

idrottslärare i fantastiskt bra lokaler. Här har vi tillgång till exempelvis gymnastiksalar, 

danssalar och simhall. Vi har även tillgång till löparbanorna på Stockholms Stadion, isbanan 

på Östermalms IP, den stora gräsmattan ”Wembley” och tennisbanorna utanför högskolan. 

Även naturen utnyttjas maximalt med friluftskurser i Stockholms skärgård, den svenska 

fjällvärlden och i Lill-Janskogen, som ligger i anslutning till högskolan. Här finns enorma 

mängder material inom alla möjliga olika idrottsgrenar och aktiviteter, gymnastikredskap, 

spegelväggar, musikanläggningar, elektronisk utrustning, bollar, klubbor, friidrottsredskap, 

material för friluftsliv med mera. Min upplevelse är att det enda som begränsar 

undervisningen och lärarstudenternas möjlighet till både personlig utveckling och pedagogiskt 

upplägg på undervisningen är fantasin. Allt detta som jag beskrivit är ett drömscenario och en 

fantastisk upplevelse inför arbetslivet. Detta är dock inte den värld som de flesta examinerade 

idrottslärarstudenter möter då de kommer ut i arbetslivet. Idag sker stora besparingar inom 

skolans värld, antalet friskolor ökar och många elever går idag på skolor som helt saknar egna 

gymnastiksalar eller andra lokaler för att bedriva idrottsundervisning.  

 

Efter att ha genomfört min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på en fristående 

gymnasieskola i Stockholms innerstad, som saknar tillgång till egen gymnastiksal och har 

mycket begränsad tillgång till material för idrottsundervisningen väcktes följande frågor hos 

mig; Hur upplever lärarna som arbetar under dessa förutsättningar sitt arbete, sin undervisning 

och sin arbetsmiljö? På vilket sätt påverkar förutsättningarna elevernas idrottsundervisning? 

På vilka olika sätt arbetar lärare på olika friskolor som saknar tillgång till egen gymnastiksal? 

Utifrån dessa funderingar valde jag att göra denna studie och skriva min C-uppsats. 

 

1.2 Bakgrund 

Undervisningen i Idrott och hälsa ställer stora krav på lokaler och material i form av bland 

annat gymnastiksalar, idrottsplaner, isbanor, skog och natur, bollar, gymnastikredskap, 

mattor, musikanläggningar (Sandahl 2004a, s. 45). Ända sedan idrotten infördes i skolan har 

tillgången på dessa lokaler varit ett problem för de lärare som undervisar i ämnet Idrott och 

hälsa (Sandahl 2004b, s.1). Situationen är idag bättre än vad den var för hundra år sedan. Det 
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växande antalet friskolor medför dock att allt fler elever återigen får uppleva ämnet Idrott och 

hälsa utan tillgång till ändamålsenliga lokaler (Sandahl 2004b, s. 16). Arbetsmiljölagen säger 

att ”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala 

och tekniska utvecklingen i samhället” (Arbetsmarknadsdepartementet, kap 2 1§) och 

”Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt” 

(Ibid. kap 2 3§). Utifrån dessa två paragrafer kan slutsatsen dras att idrottsläraren har rätt till 

tillgång på lokaler och material som lämpar sig för den undervisning som skall bedrivas. 

Vilka lokaler och miljöer man vistas i påverkar vilka olika typer av aktiviteter som bedrivs, 

det vill säga det institutionella rummet i skolan förmedlar ett budskap om hur verksamheten 

skall se ut (Lundvall 2008, s. 118). Då skolor väljer att hyra in sig i alternativa lokaler som till 

exempel idrottshallar anpassade för bollspel istället för traditionella idrottshallar med 

gymnastikredskap finns risken att idrottsämnets och elevernas behov förbises (Ibid. s. 122). 

Elevers möjlighet till lärande kan påverkas av ramfaktorer så som tillgång och avstånd till 

lokaler inom idrottsundervisningen (Skolverket c 2010, s. 7).  

 

Skolans tillgång på lokaler anpassade för idrottsundervisningen påverkar även idrottslärarnas 

arbetsmiljö i stor utsträckning.  Arbetsmiljöfaktorer som buller, ljud, ljus, gymnastiksalens 

golv och tillgången till arbetsrum och omklädningsrum, men även den ökade 

arbetsbelastningen som visar sig i form av stress, påverkar idrottslärarens vardag (Lärarnas 

Riksförbund & Svenska Gymnastikläraresällskapet 2010, s. 6 och s. 19-31). Möjligheten att 

som lärare kunna påverka och utöva kontroll över sin arbetssituation (beslutsutrymme) 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Den ideala arbetssituationen är att rimliga krav ställs, 

stödet ifrån arbetsledning och kollegor är stort samt att beslutsutrymmet är högt. (Theorell 

2003, s.16 ff) 

 

1.3 Definition av centrala begrepp 

Följande för uppsatsen centrala begrepp definieras på detta sätt:  

 

Fristående gymnasium/Friskola: Gymnasiekola som inte drivs utav stat, landsting eller 

kommun utan i privat regi men finansieras med skattemedel. 

 

Egen gymnastiksal: Skolan har tillgång till en egen gymnastiksal/idrottshall där det är skolan 

själv som i första hand har tillgång till halltider och i andra hand hyr ut hallen till andra. 
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Fysisk arbetsmiljö: 

Den fysiska arbetsmiljön avser den miljö där man utövar sitt arbete. Faktorer som buller, 

ventilation, belysning samt lokaler anpassade för undervisningens behov tillhör den fysiska 

arbetsmiljön (Lärarnas Riksförbund, 2010).  

 

Psykosocial arbetsmiljö: 

Den psykosociala arbetsmiljön avser det i arbetsmiljön som inte motsvarar den fysiska. 

Exempel på den psykosociala arbetsmiljön är möjlighet till en trygg anställning, personlig 

utveckling på arbetsplatsen, samarbete med kollegor samt stress av olika anledningar (Nyhaga 

2010-12-07). 

 

1.4 Historisk tillbakablick 

Att bedriva idrottsundervisning ställer stora krav på tillgång till olika lokaler, miljöer och 

material. Framförallt är det gymnastiksalen som är central i idrottsundervisningen och den 

lokal som traditionellt sett förknippas med skolan och idrottsundervisningen. Även tillgången 

till simhall, utomhusplan, skog och naturområden är viktigt för att kunna genomföra så bra 

undervisning som möjligt inom idrottsämnet. Att skolor saknar lokaler för sin 

idrottsundervisning är dock ingen ny företeelse, redan vid 1900-talets början saknade 94 % av 

Sveriges folkskolor gymnastiksalar. Under åren som gått har situationen förbättrats och 1957 

hade siffran sjunkit till 60 %. Framförallt var det ekonomiska orsaker som låg bakom 

avsaknaden av lokaler. (Sandahl 2004b, s. 1)
 

 

Under 1950- och 1960-talen var det fortfarande brist på gymnastiksalar på många skolor men 

även de skolor som hade gymnastiksalar hade problem, då många gymnastiksalar 

ursprungligen var lokaler avsedda för andra ändamål och som byggts om till gymnastiksalar. 

Detta medförde att de inte var optimalt anpassade för verksamheten. Lokalerna 

idrottsundervisningen bedrevs i kunde ha låg takhöjd och i extrema fall pelare mitt i salen 

(Ibid. s. 2). Under dessa årtionden planerades ett antal gymnastiksalsbyggen men då 

besparingar genomfördes var det ofta just gymnastiksalar som det sparades in på vilket gjorde 

att byggnationerna aldrig genomfördes. Att många av Stockholms skolor låg i innerstaden 

ställde till problem vid nybyggnation av gymnastiksalar – det fanns helt enkelt ingenstans att 

bygga dem (Ibid. s. 3).  
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Under 1960-talets början ökade antalet gymnastiksalar i Stockholmsområdet och en studie 

från 1968 visar att tillgången på gymnastiksalar var uppe i 91 %, en markant ökning sedan 

1957 (Sandahl 2004b, s. 7). Vid 1970-talets början var antalet högstadielärare i Sverige, som 

saknade tillgång till gymnastiksal endast ca 7 % och efter detta årtionde dog debatten om 

bristen på gymnastiksalar sakta ut. Det fanns dock fortfarande stora brister när det gällde 

tillgång till simhallar, fotbollsplaner och friidrottsarenor i Stockholm. (Ibid. s. 8) 

 

Debatten om skolornas tillgång till lokaler för idrottsundervisning blossade åter upp i början 

av 1990-talet då den nationella utvärderingen av skolan genomfördes. I rapporten ifrån 

utvärderingen konstaterades att skolorna hade väldigt olika förutsättningar när det gällde 

tillgång till lokaler, vilket i sin tur bidrog till att idrottsundervisningen såg väldigt olika ut på 

olika skolor. Resultatet från undersökningen går hand i hand med en undersökning som 

Riksidrottsförbundet genomförde 2000, där det framgår att lokalbristen är den största 

anledningen till problem vid idrottsundervisningen. (Ibid. s. 9) 

 

I projektet Skola-Idrott-Hälsa undersöktes 2001 tillgången på undervisningslokaler för Idrott 

och hälsa och siffrorna visade att tillgången till lämpliga lokaler återigen sjunkit. Studien visar 

att nästan 30 % av Sveriges skolor inte hade tillgång till gymnastiksal för sin 

idrottsundervisning. (Ibid. s.10)  

 

I början av 1980-talet öppnades skolan upp för privata intressenter då friskolor kunde börja 

bedriva undervisning med bidrag ifrån staten (Ibid.). I början av 2010 fanns det i Stockholm 

96 gymnasieskolor och av dessa var 67 stycken friskolor. För första gången är det fler elever 

som går i en fristående gymnasieskola än i en kommunal gymnasieskola. (Skolverket e, 2010-

02-25) Det ökade antalet friskolor kan även ha påverkat det totala antalet skolor med tillgång 

till gymnastiksalar då många friskolor använder lokaler som inte i första hand är anpassade 

för skolverksamhet och som därmed saknar just gymnastiksalar. (Sandahl 2004b, s. 10)  

  

1.5 Idrott och hälsa i Lpf94 och Gy11 

I Lpf94 finns målen för Idrott och Hälsa A nedskrivna. Exempel på kursmål är att eleven 

skall: ”ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt 

kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett 

samhällsperspektiv”, ”ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av 
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friluftsliv”, ”ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med 

några danser” samt ”ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp” (Skolverket 

a, 2000-07). 

 

Utifrån dessa kursmål finns det egentligen ingenting som säger att idrottsundervisning måste 

genomföras i en gymnastiksal. Traditionellt sett har dock idrottsundervisning innehållit en 

viss typ av aktiviteter och övningar som lämpar sig väl att genomföra i just en gymnastiksal 

eller på en fotbollsplan (Björn Sandahl 2004b, s.11-13). Dessa övningar kan ses som de 

”vanliga rörelseaktiviteter” som kursmålen tar upp. Det material som dessa övningar kräver 

passar även bra att förvara på ett och samma ställe, exempelvis i ett förråd i anslutning till 

gymnastiksalen. Dock ställer kursmålen krav på miljöer och lokaler som gör det möjligt att 

genomföra både friluftsliv, rörelse till musik, dans samt livräddande första hjälp. 

 

Under hösten 2011 kommer den nya läroplanen Gy11 att gälla. I denna läroplan beskrivs 

ämnet Idrott och hälsa på följande sätt: 

 

”Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse 

såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa 

förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger 

tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras 

samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om 

rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är 

grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.”  

(Skolverket, b, 2011-09-08) 

 

Inte heller i citatet ovan står det uttalat att idrottsundervisning måste genomföras i en 

gymnastiksal. I den nya läroplanen läggs betoning på att ämnet Idrott och hälsa ”förvaltar ett 

kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser” samt att det skall ge eleverna 

”tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter” vilket pekar på att det är 

traditionella former av fysiska aktiviteter som skall genomföras i undervisningen samt att de 

skall genomföras praktiskt så att eleverna får möjlighet att prova på dessa aktiviteter. Eleverna 

skall även tillägna sig ”färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter” vilket leder till att 

undervisningen kommer att behöva genomföras praktiskt. Den kunskap som förmedlas i 

ämnet skall befästas i kroppen genom praktik och exempelvis förbättra elevernas motoriska 

färdigheter. Gy11 ställer i och med detta större uttalade krav på skolorna om att 
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undervisningen i Idrott och hälsa måste genomföras praktiskt vilket i sin tur leder till ökade 

krav på lämpliga lokaler.  

 

Utöver den allmänna beskrivningen av ämnet Idrott och hälsa så skall eleverna enligt Gy11 

ges förutsättningar att utveckla följande: ”Förmåga att planera och genomföra fysiska 

aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa”, ”Förmåga att 

genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer” och ”Förmåga att 

hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter”.  (Skolverket b, 2011-

06-29) Detta ställer krav på både lokaltillgång för utövande av rörelseaktiviteterna samt 

tillgång till natur för utevistelse och livräddning. 

 

1.6 Arbetsmiljö i skolan 

Skolan är Sveriges största arbetsplats med 1,4 miljoner elever och 235 000 lärare och alla har 

rätt till en god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket a, 2011-06-29). Skolans verksamhet lyder 

under arbetsmiljölagen och i den står det under första paragrafen i det första kapitlet att 

”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 

en god arbetsmiljö” (Arbetsmarknadsdepartementet, kap 1 1§). 

 

Kapitel två i arbetsmiljölagen behandlar arbetsmiljöns beskaffenhet och där går det att läsa: 

 

1 § ”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala 

och tekniska utvecklingen i samhället”(Arbetsmarknadsdepartementet, kap 2 1§). 

3 § ”Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från 

arbetsmiljösynpunkt”(Arbetsmarknadsdepartementet, kap 2 3§). 

4 § ”De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande 

skall vara tillfredsställande”(Arbetsmarknadsdepartementet, kap 2 4§). 

Undervisningen i Idrott och hälsa ställer som tidigare konstaterats krav på vissa typer av 

lokaler. Utifrån ovanstående tre paragrafer drar jag slutsatsen att det finns stöd i 

Arbetsmiljölagen för att idrottslärare skall ha tillgång till lokaler samt till material som behövs 

för att genomföra en undervisning på ett, utifrån kursmålen i läroplanen, tillfredställande sätt. 
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År 2002 genomfördes en enkätundersökning om skolans arbetsmiljö av Arbetsmiljöverket. På 

sjätte plats över fysiska arbetsmiljöproblem som lärarna upplevde som brist på 

ändamålsenliga lokaler såsom klassrum/undervisningslokaler (Arbetsmiljöverket b, s. 8, 

2011-06-29). I samma studie redovisades att ett vanligt fysiskt arbetsmiljöproblem som 

uppmärksammats vid olika skyddsronder var brister i idrottshallar, redskap, duschrum och 

omklädningsrum (Ibid. s. 9, 2011-06-29). I samma studie framkommer att idrottslärare är en 

yrkesgrupp som upplever hög arbetsbelastning och mycket stress i sitt arbete. Studien visar 

även att idrottslärare känner sig stressade över att de inte har inflytande över den miljö de 

arbetar i och i dess resursanvändning (Ibid. s. 28, 2011-06-29). 

 

1.7 Forskningsläge 

Just inom detta område, hur det är att arbeta utan tillgång till de traditionella lokaler för 

idrottsundervisning och har tillgång till material som undervisning kräver, har det varit svårt 

att hitta tidigare forskning om. Däremot finns det både kartläggningar om hur lokal- och 

materialtillgången sett ut historiskt fram till idag samt forskning om olika faktorer som 

påverkar idrottslärarnas arbetsmiljö där just lokalerna och materialet visar sig ha en 

framträdande roll. Dessa två aspekter har tidigare avhandlats i introduktionen till denna 

uppsats med hänvisning till bland annat en artikel av Björn Sandahl (2004b) samt en 

sammanställning av enkätundersökningen Arbetsmiljön i skolan ifrån Arbetsmiljöverket 

(Arbetsmiljöverket b, 2011-06-29). Nedan beskrivs för studien relevant information ifrån 

följande litteratur. Kapitlet Ett ämne för vem? behandlar tidstilldelning, tillgång till lokaler 

samt extern påverkan på ämnet Idrott och hälsa. Boken Idrottsläraren och arbetsmiljön lyfter 

frågor och svar gällande idrottslärarens arbetsmiljö. Artikeln Work environment and Burnout 

of Physical Education Teachers beskriver bakomliggande faktorer till utbrändhet hos 

idrottslärare och slutligen behandlar kapitlet Meaningful work in a demanding work 

environment – teachers at school förändringar som skett inom svenska skolan och hur dessa 

har påverkat lärares arbetsmiljö. 

 

1.7.1 Ett ämne för vem? 

Ett ämne för vem? behandlar idrottsämnets tidstilldelning i undervisningen och med 

idrottsläraren som utgångspunkt, det vill säga hur påverkan utifrån har sett ut under åren 

1962-2002. Det är tre olika former av påverkan som har avhandlats av Sandahl. Dessa tre är 

påverkan ifrån stadsmakten genom läro- och kursplaner, påverkan ifrån intressegrupper samt 
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påverkan utifrån de materiella förutsättningarna gällande lokaler och ”löst” material. Då det 

gäller intressegruppers påverkan är det framförallt Riksidrottsförbundet som avses. Detta 

genom sin funktion som remissinstans, sitt inflytande genom skolidrottsförbundet och sitt 

inflytande genom sin dominanta roll i föreningsidrotten. I materialfrågan ingår även hur 

tillgången eller avsaknaden av detta har speglats i undervisningens innehåll. (Sandahl 2004a, 

s. 44 f)  

 

Sandahls forskning visar att bristen på lokaler i form av gymnastiksalar för 

idrottsundervisningen inte är något nytt fenomen utan att, sedan idrottsämnet infördes i 

skolan, har tillgången på lokaler varierat allt mellan att 94 % saknat gymnastiksal till att 

situationen i stort sett var löst på 1970-talet. De senaste åren verkar situationen återigen ha 

försämrats vilket kan bero på det stora antalet friskolor som startat upp sin verksamhet. 

(Sandahl 2004a, s. 49 f) 

 

Sandahl drar slutsatsen att det i första hand är intressegrupper såsom Riksidrottsförbundet och 

de lokala idrottsföreningarna som har påverkat vilken typ av idrottsundervisning som ska 

bedrivas på idrottslektionerna. Genom tiden har det visat sig att stadsmakten i form av läro- 

och kursplaner samt tillgången på lokaler och material snarare är faktorer som har påverkat 

vilka aktiviteter som har uteslutits ur ämnet Idrott än de som har genomförs. Det finns vissa 

idrotter som blivit populära skolidrotter trots att intresset i föreningsidrottens värld inte är så 

stort inom dessa. Detta kan bero på att dessa idrotter kräver lite material och innefattar låg 

skaderisk. Exempel på en sådan idrott som fått stort genomslag i skolans värld är 

volleyboll.(Ibid. s. 65) 

 

1.7.2 Idrottsläraren och arbetsmiljön  

I handboken Idrottsläraren och arbetsmiljön behandlas idrottslärarens arbetssituation, regler 

för att förebygga och förhindra olycksfall, ergonomi och metodik, lokaler, skolorganisation, 

skollag och skolförordningar, arbetsmiljölagen och arbetsmiljöproblem. (Lärarnas 

Riksförbund & Svenska Gymnastikläraresällskapet 2010, s. 1) 

 

Idrottsläraren och arbetsmiljön beskriver idrottslärarens arbetssituation som komplex då 

lärarna ofta arbetar ensamma och ibland även avskilda ifrån andra lärarkollegor, det vill säga i 

en separat byggnad. Idrottsläraren påverkas i sin yrkesroll av de olika uppfattningar av ämnet 



9 

 

Idrott och hälsa som finns hos arbetsgivare, föreningsidrott, elever och föräldrar samt 

massmedia. (Lärarnas Riksförbund & Svenska Gymnastikläraresällskapet 2010, s. 5) 

 

Handboken beskriver hur idrottslärarens arbetsmiljö skiljer sig ifrån de andra lärarnas 

arbetsmiljö. Idrott och hälsa är i stort sett det enda laborativa ämnet i skolan som genomförs i 

helklass och här måste stor hänsyn tas till säkerhet och olycksförebyggande arbete. Detta 

medför att idrottslärarna hela tiden måste arbeta med riskbedömningar i sin undervisning och 

ta hänsyn till denna faktor i sin planering av lektionerna (Ibid. s. 6). På senare år har 

idrottslärarnas arbetsbörda ökat, numera ingår allt mer teoretiska inslag i undervisningen. 

Lärarna skall även, förutom att undervisa i sitt ämne, sköta en stor del dokumentation, vara 

mentor för någon klass och ibland ansvara för olika aktivitets- samt friluftsdagar på skolan. 

Det är inte ovanligt att idrottsläraren även får i uppgift att ansvara för och anordna olika 

former av friskvård för resten av sina lärarkollegor (Ibid. s. 7). 

 

När det gäller lokaler beskriver Idrottsläraren och arbetsmiljön (2010, s.19) vikten av att ha 

ändamålsenligt anpassade lokaler för att bedriva sin undervisning i. Bristande lokaler kan 

göra det svårt eller rent av omöjligt att genomföra den pedagogiska planeringen. 

Arbetsmiljöproblem av detta slag kan i sin tur leda till ergonomiska, psykiska och sociala 

problem. Då det saknas tydliga riktlinjer för hur lokalerna för idrottsundervisning skall se ut 

så krävs det att idrottsläraren har möjlighet till stort inflytande över sin arbetsplats för att 

skapa en så optimal arbetssituation som möjligt. (Ibid.) 

 

I handboken ges förslag på hur idrottsundervisningens lokaler bör se ut. Bland annat 

rekommenderas att ”Idrottssalens golvarea bör vara […] 23x43 meter för år 6-9 och 

gymnasiet” och att det bör finnas ”Redskapsutrymmen 25 m2/sal med måtten 2,5 m x 10 m 

d.v.s. grunt och med bred öppning”. (Ibid. s. 20) Vid för små gymnastiksalar blir skaderisken 

större och aktiviteten hos eleverna mindre. För att kunna genomföra till exempel bollspel eller 

hoppövningar med trampetter krävs tillräcklig takhöjd. Otillräckliga lokaler och brist på 

material skapar begräsningar för idrottsundervisningen och är en orsak till stress hos både 

idrottslärare och elever. Häftet belyser även problematiken med att arbeta på en friskola och 

att känna lojalitet till sin arbetsgivare och samtidigt inte arbeta med bra förutsättningar. (Ibid.) 
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1.7.3 Work Environment and Burnout of Physical Education Teachers 

Studien utgår ifrån Freudenberger och Richelsons (1980) definition för utbrändhet som ”a 

state of fatigue and weariness, or a loss of physical and mental energy, resulting from a 

exaggerated aspirations to achieve unrealistic goals set by one self or by society´s values” 

(Freudenberger & Richelsons 1980 se Fejgin, Epharty & Ben-Sira 1995, s. 64). Fejgin, 

Epharty och Ben-Sira använder sig av en modell som säger att utbrändhet beror på olika 

variabler som kan delas in i fyra dimensioner: psykologisk dimension, strukturell dimension, 

social dimension och organisatorisk/byråkratisk organisation (Fejgin, Epharty & Ben-Sira 

1995, s. 65). 

 

Författarna argumenterar i artikeln för att idrottsläraryrket skiljer sig ifrån läraryrket i andra 

ämnen, både när det gäller hur ämnet uppfattas av andra lärare, föräldrar och elever samt 

ämnets sociala ställning och dess struktur. I jämförelse med de teoretiska ämnena i skolan har 

idrottsundervisningen lägre status och idrottslärarnas känsla av att inte riktigt höra till 

personalgruppen är en av de fyra faktorer som står för 70 % av missnöjet med arbetet bland 

idrottslärare (Ibid. s. 66). Det finns olika sätt att se på idrottslärarens roll och uppgift vilket 

bidrar till osäkerhet hos lärarna. Konflikten mellan att vara idrottslärare eller att vara en coach 

upplevs som problematiskt och kan ligga till grund för utbrändhet. Även lokaltillgången och 

materialtillgången är avgörande för idrottslärarnas arbete och om dessa saknas eller inte är 

tillräckliga ställs höga krav på improvisation och flexibilitet hos lärarna. Förutom dessa 

faktorer är även säkerhetsmomentet i arbetet unikt inom läraryrket och det ställs stora krav på 

att alltid prioritera elevernas säkerhet vid undervisning. (Ibid. s. 67) 

 

Studiens analys visade att det var tre faktorer som var avgörande för utbrändhet nämligen 

rollbegränsning, byråkratiska begränsningar och otillräcklig ersättning. Exempel på 

rollbegränsning var uteslutning av idrottslärare i arbetslag, kollegors negativa attityd till 

idrottsämnet och ingen möjlighet till självutveckling i arbetet (Ibid. s. 75). Byråkratiska 

begränsningar var till exempel att lärarna upplevde sig ha för mycket pappersarbete, skolans 

regler och olika krav ifrån skola och arbetsledning. Otillräcklig ersättning var att lärarna 

upplevde att de inte hade tillräckligt mycket betalt i förhållande till utbildning eller det arbete 

de lade ner på sin undervisning. (Ibid. s. 71)  

 

Utifrån studiens resultat vill författarna till studien lyfta fram att lärarutbildningarna bör 

förbereda sina studenter inför framtida rollkonflikter samt de skilda krav som kan komma 
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ifrån skola och arbetsledning. Artikelns författare anser att utbildningarna bör visa på olika 

sätt som lärarna kan variera sitt arbete, detta genom olika arbets- och undervisningsmetoder. 

De vill att utbildningarna skall uppmana sina studenter, efter avslutad utbildning, att engagera 

sig i olika arbetsgrupper och administrativa uppgifter på sin arbetsplats för att inte bli 

isolerade utanför arbetslagen. Slutligen uppmanar författarna lärare att undvika att bli 

isolerade i lokaler avskiljda från den övriga skolan för att undvika att hamna utanför 

arbetsgruppen. (Fejgin, Epharty & Ben-Sira 1995, s. 76) 

 

1.7.4 Meaningful work in a demanding work environment – teachers at school   

Majoriteten av lärarna i grundskolan och gymnasieskolan upplever sitt arbete som 

meningsfullt. Många av dem upplever dock att det finns allvarliga problem i deras fysiska och 

psykiska arbetsmiljö. Exempel på dessa problem är kraftigt ökad arbetsbelastning, lågt stöd 

ifrån sin arbetsledning, konflikter samt svårigheter att kritisera sin arbetssituation (Persson & 

Månsson 2005, s. 319 ff). De vanligaste klagomålen på lärares arbetsmiljö från dem själva är 

hög arbetsbelastning, upplevelse av att inte räcka till och risk för utbrändhet och sjukskrivning 

(Ibid. s. 322). 

 

Månsson och Persson (2005, s. 322) refererar till en studie gjord av Arbetslivsinstitutet i 

Malmö som säger att nästan hälften av idrottslärarna upplevde att mycket av deras arbetstid 

gick åt till annat än undervisning och att de inte hade tid att fokusera på sina elevers behov. I 

samma studie säger lärarna att de ställer för höga krav på sig själva och att de inte känner att 

de får det stöd de behöver ifrån sin chef eller inte har förtroende för sin chef. (KVAR-studien 

se Månsson & Persson 2005, s. 322). 

 

I studien hänvisar författarna till de stora förändringar som skedde i skolan under 1990-talet, 

exempelvis ny läroplan, omorganiseringen från en statligt styrd skola till en kommunalt styrd 

skola, individualisering av skolan med hänsyn till det målstyrda betygsystemet och elevernas 

möjlighet att själva välja vilken skola de vill gå på (Persson & Månsson 2005, s. 323-329).  

Sammanfattningsvis säger de att det är tre faktorer som påverkat hur förändringarna tagits 

emot i skolan, nämligen hur snabbt och ofta förändringarna skedde under 1990-talet, att vissa 

av förändringarna utgjorde motsättningar samt att förändringarna skedde ojämnt över landet 

som en följd av decentraliseringen som genomfördes (Ibid. s. 329). Decentraliseringen ledde 

även till minskade resurser i skolan vilket ytterligare gjorde dessa förändringar svåra att 

genomföra (Ibid. s. 330). 
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På vilket sätt påverkade då dessa förändringar arbetsmiljön i skolan? För att människor skall 

uppleva en positiv psykosocial arbetsmiljö så behöver människor känna säkerhet, 

uppmärksamhet och stöd ifrån sina chefer, goda arbetsrelationer till kollegor och, i lärarnas 

fall, acceptans ifrån sina elever. Arbetet bör vara stimulerande, ge möjlighet till kreativitet, 

ansvarstagande och vara intressant. Lärarna bör ha möjlighet att påverka sin arbetssituation 

samt att arbetsbelastningen skall vara rimlig. (Persson & Månsson 2005, s. 330 f) Efter att 

reformerna genomförts upplever lärare att de har mer arbetsuppgifter som skall genomföras 

under samma mängd arbetstid, att tiden inte räcker till för att kunna hjälpa alla elever att 

uppnå målen för godkänt, att de har för mycket pappersarbete samt att kraven på lärarens 

arbetsinsats höjs på grund av de kunskapsrelaterade målen. Dessutom upplever idrottslärarna 

att deras fysiska arbetsmiljö, där de arbetar i stora gemensamma arbetsrum tillsammans med 

andra lärare, samt kravet att de hela tiden skall finnas tillgängliga för sina elever då de vistas 

på skolan gör att de har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. (Ibid. s. 333 ff) 

 

Författarnas slutsats är att de reformer som genomfördes under 1990-talet på många sätt har 

påverkat lärarnas arbetsmiljö negativt. De tror att den negativa påverkan dels kan bero på att 

de snabba reformer som genomförts drabbar en relativt gammal grupp av arbetstagare. Lärare 

som är utbildade under andra förutsättningar och har arbetat länge och skaffat sig erfarenheter 

under andra förhållanden kan ha svårt att anpassa sig till de nya förutsättningar som nu råder. 

Dessutom kan det vara svårt då kraven ifrån arbetsgivare ökar samtidigt som resurserna för 

verksamheten minskar. Deras studie visar på att lärare som försöker göra ett bra arbete utan 

att prioritera sina egna behov ofta får de jobbigt då de tar på sig för mycket arbetsuppgifter 

och inte får uppskattning eller ersättning för det arbete de utför. Detta leder i sin tur till att 

lärarna inte orkar med arbetet i längden vilket bidrar till en upplevd negativ psykosocial 

arbetsmiljö. (Persson & Månsson 2005, s. 336 f) 

 

1.7.5 Sammanfattning av forskningsläget 

Viss forskning inom ämnesområdet finns. Det kan säkerställas att fenomenet med brist på 

anpassade lokaler för idrottsundervisning inte är något nytt utan snarare ett problem som 

funnits sedan ämnets införande i skolan och som aldrig riktigt har åtgärdats helt. Friskolornas 

allt större roll i skolans värld bidrar idag ytterligare till att statistiken gällande bristfälliga 

lokaler för idrottsundervisningen har ökat allt mer. En hel del forskning finns tillgänglig 

gällande arbetsmiljön i skolan. Specifikt för idrottslärarna finns sammanställningen som heter 
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Idrottsläraren och arbetsmiljön. Boken är en handbok och den lyfter fram vikten av en 

korrekt arbetsmiljö för idrottsläraren samt förutsättningar som till exempel material, lokaler, 

städning mm. Här presenteras även utdrag ur Arbetsmiljölagen som stödjer idrottslärarnas rätt 

till bra lokaler för sin undervisning. Forskning visar att idrottslärare arbetar under andra krav 

än vad lärare i de teoretiska ämnena gör, vilket i sin tur leder till att andra faktorer påverkar 

utbrändhet inom denna yrkesgrupp. De tre faktorer som visade sig vara avgörande för att 

bidra till utbrändhet var rollbegränsning, byråkratiska begränsningar och otillräcklig 

ersättning. Dessutom finns forskning som visar på att de reformer som genomfördes i den 

svenska skolan under 1990-talet har bidragit till en negativ arbetsmiljö för lärarna. Lärare 

upplever idag att de har svårt att få tiden att räcka till för att kunna genomföra samtliga 

arbetsuppgifter som ingår i arbetet. Att reformerna under 1990-talet drabbade en relativt 

gammal grupp av arbetstagare kan ha påverkat. Detta på grund av att lärare som har utbildats 

utifrån andra läroplaner kan ha svårare att anpassa sig till de förändringar som skett vilket i 

sin tur leder till en negativ upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön.  

 

1.8 Teoretiskt ramverk 

1.8.1 Krav-kontrollmodellen 

Att som människa ha kontroll över sitt eget liv är en grundläggande förutsättning och att 

kunna utöva denna kontroll innebär att ”man kan ta kommando över de flesta av sina 

vardagssituationer och då även över de flesta lite oväntade situationer som man kan ställas 

inför”(Theorell 2003, s. 16). Stress och kontroll hör ihop med varandra på så sätt att 

stressreaktioner inträffar då vi riskerar att förlora kontrollen (Ibid. s. 17). 

 

Theorell och Karasek har presenterat en modell som kallas för krav-kontrollmodellen som 

behandlar relationen mellan psykiska krav utifrån och det utrymme som ges för att ta egna 

beslut (Ibid.). Här återfinns fyra olika situationer som man som människa kan befinna sig i. 

Dessa representeras av de fyra kvadraterna avspänd, aktiv, passiv och spänd i figuren nedan: 
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Figur 1. Figur som beskriver krav-kontrollmodellen (Theorell 2003, s. 18). 

 

Den avspända situationen innebär att kraven utifrån är låga och beslutsutrymmet är högt. Den 

passiva situationen innebär att kraven fortfarande är låga men att beslutsutrymmet för 

individen är mycket begränsat. I den spända situationen är kraven höga, beslutsutrymmet för 

individen är lågt och forskning visar på att det här finns en ökad hälsorisk för individen. I den 

sista situationen, den aktiva, är både beslutsutrymmet och kraven höga. Om man förutom krav 

och beslutsutrymme lägger till faktorn stöd, det stöd man får ifrån sin omgivning i en 

arbetssituation till exempel ifrån sin chef eller sina kollegor, får man två extremlägen. Dessa 

två är ”ideal” och ”ISO-spänd”. Det ideala läget är det bästa medan det ISO-spända innebär 

en kraftigt ökad risk för sjukdom (Theorell 2003, s. 17). 

 

Beslutsutrymme för arbetstagaren betecknar den möjlighet man har att fatta beslut om sitt 

eget arbete. Ökade möjligheter till kompetensutveckling inom yrket leder till ökade 

möjligheter till högt beslutsutrymme. Detta genom att man i och med denna utbildning har 

större möjligheter att klara av olika situationer man kan behöva hantera i sin yrkesroll. (Ibid. 

s. 22)  

 

1.8.2 KASAM 

 

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, har tagit fram KASAM; känsla av 

sammanhang, en teori som utgår ifrån ett salutogent perspektiv. Salutogent perspektiv innebär 

att man söker källan till en god hälsa, till skillnad från ett patogent perspektiv där man 

undersöker vad det är som orsakar ohälsa. (Antonovsky 2005, s. 25-41)  
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KASAM definieras på följande sätt: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 

gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för 

att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang. (Antonovsky 2005, s. 46)  

 

KASAM består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Begriplighet innebär i vilken utsträckning man uppfattar de yttre och inre stimuli som man 

upplever som hanterbara och om information är ordnad och sammanhängande i jämförelse 

med kaotisk och slumpmässig. (Ibid. s. 44) 

 

Hanterbarhet är till vilken grad man upplever att man har resurser till sitt förfogande för att 

hantera det som händer i ens liv. Dessa resurser kan finnas hos en själv men även hos 

personer i ens omgivning som man känner att man kan få hjälp utav. Vid hög känsla av 

hanterbarhet så upplever man att även om olyckliga saker inträffar i ens liv så kan man klara 

sig igenom detta. ( Ibid. s. 45) 

 

Meningsfullhet är KASAM:s motivationskomponent dvs. en person med hög meningsfullhet 

har områden i livet som engagerar och som betyder mycket för personen. Då människor med 

hög meningsfullhet möter utmaningar i livet betraktar de ofta dessa som meningsfulla i den 

form att det är värt att investera (Ibid. s. 45 f). 

 

Antonovsky menar på att dessa tre komponenter är sammanflätade, dock kan man placera sig 

högt på en komponent och lågt på en annan. Motivationskomponenten meningsfullhet verkar 

vara den viktigaste för en stark KASAM. Utgår man från denna kan man alltid hitta en väg för 

att finna begriplighet och hanterbarhet. Efter meningsfullhet kommer begriplighet vilken man 

behöver för att i nästa steg kunna hantera en situation. Känslan av sammanhang blir dock ej 

komplett utan den tredje komponenten hanterbarhet, som även den spelar en viktig roll (Ibid. 

s. 47). 
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1.9 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt idrottslärare som arbetar på fristående 

gymnasieskolor, vilka saknar tillgång till en egen gymnastiksal, upplever att 

idrottsundervisningen samt deras arbetsmiljö påverkas. 

Syftet har i sin tur brutits ner i följande tre frågeställningar: 

 Finns det något eller några moment eller kursmål i undervisningen som 

idrottslärarna upplever gynnas eller missgynnas på grund av begränsad lokal- och 

materialtillgång?  

 

 På vilket sätt anser idrottslärarna att lokal- och materialtillgången påverkar deras 

möjligheter att erbjuda eleverna en komplett utbildning i ämnet Idrott och hälsa? 

 

 Hur upplever idrottslärarna att avsaknaden av en egen gymnastiksal påverkar 

deras arbetsmiljö? 

2 Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 

För denna uppsats valdes kvalitativa forskningsintervjuer inspirerade av fenomenologisk 

filosofi. Syftet med att använda denna metod är att försöka få en bild av den intervjuades 

vardagsliv utifrån dennes perspektiv (Kvale 2009, s. 39). Avsikten med att utgå ifrån 

fenomenologi i kvalitativa undersökningar innebär att man som forskare vill ”förstå sociala 

fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem” 

(Ibid. s. 42). Intervjuerna innehöll standardiserade frågor vilket innebär att samtliga 

intervjuade lärare fick besvara samma grundfrågor (Trost 2005, s. 23). För att få ut så mycket 

information som möjligt vid dessa intervjuer så genomfördes de i semistrukturerad form. 

Detta innebär att det finns möjlighet för den intervjuade och intervjuaren att interagera med 

varandra samt att det finns utrymme att ställa följdfrågor beroende på vilka svar som ges på 

de standardiserade grundfrågorna.(McDonough & McDonough 1997, s. 183 f) Då syftet med 

uppsatsen var att undersöka hur de intervjuade lärarna upplever att deras arbete och 

arbetsmiljö påverkas utifrån deras givna förutsättningar så passar denna metod väldigt bra.  
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2.2 Urval 

Urvalet var ett icke slumpmässigt urval där idrottslärarna som valdes ut för att delta i 

intervjuerna uppfyllde följande kriterier: de arbetade på en friskola på gymnasienivå i 

Stockholmsområdet och saknade tillgång till en egen gymnastiksal för sin undervisning i 

Idrott och Hälsa. Ifall lärarna i studien hade arbetat på både friskolor och kommunalt styrda 

skolor skulle detta ha kunnat påverka utfallet och i så fall bör studien ta hänsyn till och 

behandla detta. Anledningen till att deltagarna endast fick arbeta på friskolor var alltså för att 

minska antalet faktorer som skulle kunna påverka studiens resultat. Ett antal fristående 

gymnasieskolor som uppfyllde dessa kriterier valdes ut och deras idrottslärare tillfrågades för 

att delta i studien. Totalt tillfrågades femton stycken idrottslärare personligen eller via mail, 

och därefter valdes sex stycken lärare ut. Valet grundade sig på de uppsatta kriterierna för 

deltagande samt vilken tidpunkt de var tillgängliga för att genomföra en intervju. Tre kvinnor 

och tre män deltog i studien. Lärare A är man och har arbetat i skolan ca 8 år, lärare B är man 

och har arbetat i skolan ca 3 år, lärare C är kvinna och har arbetat 1,5 år i skolan, lärare D är 

man och har arbetat 5 år i skolan, lärare E är kvinna och har arbetat 3 år i skolan. Lärare F är 

kvinna och den enda som inte är utbildad idrottslärare, hon är hälsopedagog och har arbetat ca 

5 år i skolan. 

 

2.3 Procedur 

Arbetet med uppsatsen började med att syfte och frågeställningar fastslogs. Syftet var att 

undersöka på vilket sätt idrottslärare som arbetar på fristående gymnasieskolor vilka saknar 

tillgång till en egen gymnastiksal upplever att idrottsundervisningen samt deras arbetsmiljö 

påverkas. Kvalitativa djupintervjuer valdes ut som metod. 

Insamling och inläsning av material till bakgrund och forskningsläge genomfördes. Här 

användes både biblioteket på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm, internet i form av 

Google, sökning med olika sökmotorer som CSA och Eric för att finna peer-reviewade 

artiklar samt även tidigare examensarbeten från Gymnastik och Idrottshögskolan inom samma 

undersökningsområde som hittades med hjälp av DiVA.  

 

11 stycken intervjufrågor som intervjun sedan utgick ifrån formulerades. För att idrottslärarna 

i studien skulle ha möjlighet att noggrant reflektera över det område som studien behandlade 

mailades intervjufrågorna och uppsatsens syfte till lärarna innan intervjuerna genomfördes. 

Detta för att ge dem möjlighet att förbereda sig inför intervjun och för att öka chanserna att få 
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så uttömmande och sanningsenliga svar som möjligt. Intervjuerna genomfördes vid tre olika 

tillfällen, vid tillfälle ett intervjuades lärare A och B i ett grupprum på deras skola, vid tillfälle 

två intervjuades lärare C i ett grupprum på Gymnastik och Idrottshögskolan och vid tillfälle 

tre intervjuades lärare D, E och F i ett grupprum på deras skola. Intervjun med lärare E och F 

skedde gemensamt, detta på lärarnas egna initiativ. Alla intervjuerna spelades in med diktafon 

och transkriberades därefter. Att spela in intervjuer gör att till exempel tonfall och pauseringar 

som kan vara av vikt vid analysen registreras (Johansson & Svedner 2010, s. 31). De fem 

intervjuerna var mellan 30-50 minuter långa. Vid intervjun informerades lärarna om att deras 

svar skulle behandlas anonymt och att om det var någon fråga som de inte ville svara på så 

behövde de inte göra det och inte heller uppge orsaken till detta. Lärarna hade även möjlighet 

att avbryta intervjun när som helst. Vid intervjuernas slut fick lärarna ställa egna frågor. 

(Gymnastik och Idrottshögskolan 2009, s. 5) 

 

Resultatet ifrån de fem intervjuerna sammanställdes utifrån de tre frågeställningarna som 

syftet brutits ned i. I resultatet redovisas hur lärarna upplever att idrottsundervisningen samt 

deras arbetsmiljö påverkas av ”lokallösning” på deras respektive skola samt ett antal, för 

uppsatsen, relevanta citat ifrån intervjuerna. 

 

Aaron Antonovskys teori KASAM – känsla av sammanhang samt Theorell och Karaseks 

krav-kontrollmodell valdes ut som teoretiskt ramverk för att lättare förstå och tolka de resultat 

som studien har gett genom intervjuerna. I diskussionen kopplades resultatet ifrån 

intervjuerna samman med bakgrunden och den tidigare forskningen samt tolkades utifrån det 

teoretiska ramverket med krav-kontrollmodellen och KASAM-teorin. 

 

2.4 Tillförlitlighet 

 

2.4.1 Validitet  

Validitet betyder ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka” 

(Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s.112). Om studien som genomförs mäter det den är 

avsedd att mäta så har den alltså hög validitet (Ibid. s. 113). 

 

Studien kan anses ha hög validitet då metoden semistrukturerad kvalitativ forskningsintervju 

lämpar sig väl för att undersöka just hur sex idrottslärare som arbetar utan gymnastiksal 
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upplever att deras undervisning samt deras arbetsmiljö påverkas av tillgången på lokaler och 

material. De intervjuade lärarna har först fått möjlighet att ta del av intervjufrågorna innan 

intervjun genomfördes för att kunna förbereda sig och har sedan under intervjuns gång fått 

gott om tid att fundera på och formulera sina svar på följdfrågorna som uppkom. Genom 

denna förberedelse så ökar möjligheterna att lärarna besvarar frågorna utförligt och utifrån sin 

specifika arbetssituation och upplevelse. Studiens validitet stärks av att den innefattar flera 

olika skolor med olika förutsättningar utifrån vilken typ av lösning skolorna använder sig av 

för att lösa lokal- och materialfrågan. Det är även bra att flera lärare ifrån de olika skolorna 

deltar vilket ger olika synvinklar och upplevelser av samma typ av lösning. Syftet med 

studien är inte att ge en generell bild över hur det är att arbeta utifrån denna typ av 

förutsättningar, för detta är studiens population alltför liten. Syftet är däremot att ge en bild 

utav hur just dessa sex lärare upplever sin arbetssituation och sedan att se ifall detta stämmer 

överens med eller skiljer sig ifrån tidigare forskning inom området.  

 

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur det som undersöks mäts. Hög reliabilitet innebär att man har 

använt sig av tillförlitliga mätmetoder utifrån studiens syfte samt genomfört mätningarna på 

ett korrekt sätt. (Bjereld et al. 2009, s. 115) 

 

Studien kan anses ha hög reliabilitet då metoden undersöker just vad dessa sex lärare med 

sina unika förutsättningar upplever. Vid intervjuer finns alltid en risk att de intervjuade väljer 

att inte svara sanningsenligt.  Då dessa lärare deltar frivilligt är förhoppningen att de är 

intresserade av att dela med sig av sin syn på området och därmed kommer att svara ärligt på 

frågorna. Under intervjun har samma områden berörts i flera olika frågor vilket stärker 

reliabiliteten i svaren. Där svaren ifrån respondenterna varit diffusa har följdfrågor ställts samt 

påståenden getts som respondenten har fått ta ställning till. Allt för att bekräfta att svaren 

redovisar respondentens upplevelser och åsikter.  

 

2.4.3 Etiska överväganden 

Deltagandet i denna studie var frivilligt och samtliga deltagare i studien har själva valt att 

delta. Redan vid intresseanmälan så informerades idrottslärarna om vilket område som studien 

skulle beröra. Innan intervjuerna genomfördes så fick lärarna tillgång till de förutbestämda 

fasta frågorna via e-mail, detta för att de skulle kunna förbereda sig inför intervjun. 
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 Lärarna informerades i enlighet med Rånäsdokumentet (2009, s. 5) vid intervjuns start om att 

deras medverkan skulle behandlas anonymt. Lärarna kunde när som helst avbryta intervjun 

ifall de ville utan att uppge orsaken till detta. Deras anonymitet garanteras genom att varje 

lärare behandlas med ett alias, exempelvis Lärare C, samt att den skola de arbetar på endast 

beskrivs i grova drag för att det inte skall gå att härleda vilken skola läraren arbetar på genom 

texten. Dessutom informerades lärarna om att de inte behövde svara på frågorna ifall de inte 

ville och även denna gång kunde de göra detta utan att uppe orsak (Gymnastik och 

Idrottshögskolan 2009, s. 5).  

 

En kritisk aspekt i denna studie kan vara frågorna och svaren om huruvida lärarna har 

möjlighet att ge eleverna en komplett utbildning i ämnet Idrott och hälsa. Ifall de känner att de 

inte kan få sina elever att uppnå målen på grund av tillgången av lokaler är det möjligt att de 

svarar att de kan detta ändå då undermålig undervisning kan upplevas som ett misslyckande i 

lärarens yrkesroll. Dessutom kan frågorna om psykisk arbetsmiljö vara känsliga, här handlar 

det mycket om den intervjuades känslor och upplevelser av sin arbetssituation och arbetsplats. 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för sanningsenliga svar så ställdes frågor om dessa 

områden sent i intervjun för att de intervjuade skulle känna sig trygga i situationen. Frågorna 

formulerades så öppet som möjligt för att den intervjuade själv skulle kunna välja hur mycket 

eller lite information den ville dela med sig av inom området. Detta för att deltagarna inte 

skulle uppleva sig som utnyttjade eller blottade vid intervjun.  

 

3. Resultat 

Utifrån de genomförda semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuerna har följande 

resultat samlats in. Lärarna kommer i redovisningen av resultatet att refereras till som lärare 

A, lärare B, lärare C osv. Lärare A, B, C, D och E är utbildade idrottslärare, lärare F är 

utbildad hälsopedagog.  

 

Lärarna arbetar på olika skolor och har därmed olika förutsättningar att arbeta utifrån. Detta 

gör att svaren på de olika frågeställningarna blir väldigt olika.  

 

Två av lärarna, lärare A och B arbetar på samma skola som är en innerstadsskola i Stockholm. 

Denna skola har ett eget gym i skolans lokaler samt bedriver sin idrottsundervisning i två 

olika idrottshallar som de hyr in sig i under sina lektionstimmar. Hallarna är båda stora som 
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fullstora handbollsplaner men saknar i stort sett helt tillgång till material. I den ena hallen har 

dock skolan ett litet förråd där det finns lite bollar av olika slag, några badmintonrackets, 

yogamattor, en halv klassuppsättning innebandyklubbor, koner, västar samt några frisbees. I 

båda hallarna finns innebandymål samt handbollsmål att tillgå.  

 

Lärare C arbetar på en skola som ligger i Stockholm stads ytterområden. Skolan är inhyst i en 

lokal, byggd just för skolan och där finns en aerobicsal, stor som en badmintonplan, med en 

spegelvägg samt ett minigym bestående av två motionscyklar och ett antal hantlar. Lärare C 

har under året haft möjlighet att disponera en egen budget med vilken hon har köpt in material 

till undervisningen så som bollar, lacrosseklubbor, softbollmaterial mm. Ett stenkast från 

skolan finns en liten park med en gräsplan samt ett stort naturreservat där lärare C har bedrivit 

så mycket undervisning som vädret har tillåtit.  

 

Lärare D, E och F arbetar på samma skola som även den är en innerstadsskola i Stockholm. 

Idrottsundervisningen bedrivs utomhus, i lokaler som tillhör andra idrottsföreningar eller 

lokaler anpassade för olika former av idrott och träning, i en bollhall samt i en dramalokal i 

skolan. Skolan har till viss del eget material för undervisningen så som bollar, 

innebandyklubbor, musikanläggning mm. I de lokaler som skolan väljer att hyra in sig i finns 

det material som behövs till respektive aktivitet som skall bedrivas i undervisningen.  

 

I övrigt presenteras resultatet ifrån intervjuerna utifrån de tre frågeställningarna.  

 

3.1 Finns det något eller några moment eller kursmål i undervisningen som 

idrottslärarna upplever gynnas eller missgynnas på grund av begränsad lokal- 

och materialtillgång? 

Lärare A berättar att han tycker att hans undervisning gynnas av att den hall som han har 

tillgång till är stor, det vill säga att det finns stora ytor att bedriva undervisningen på vilket 

bidrar till att han kan dela upp klasserna och genomföra olika typer av aktiviteter alternativt 

samarbeta med andra lärare som har lektion samtidigt.  

 

Han berättar att han ibland saknar vissa material som finns i en traditionell gymnastiksal. För 

att kompensera avsaknaden av material berättar han att man som lärare måste använda 

fantasin för att lösa problemen och för att få undervisningen varierad krävs mycket tid för 
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planering. Han tror att om man struntar i just detta så är det lätt att undervisningen halkar in 

på exempelvis bollspel och blir ensidig, något han tycker är negativt. Dock anser lärare A att 

det finns aktiviteter som missgynnas utav den lokallösning som hans skola har. Klassisk 

redskapsgymnastik är inte möjligt att genomföra på grund av att det inte finns något material, 

inte heller basket då basketkorgar saknas. Lärare A säger att ”Det går ju inte att stå på händer 

i stort sett… Utan någon matta att rulla ner på.” Detta framhåller han som en konkret 

konsekvens av bristen på material. 

 

Lärare B lyfter fram svårigheterna med att genomföra friluftslivsundervisning på ett bra sätt 

på skolan han arbetar på. Detta framförallt på grund av skolans geografiska placering i 

Stockholms innerstad och att det enda friluftsliv som genomförs i idrottsundervisningen sker 

precis då eleverna påbörjar sin utbildning, det vill säga under den första veckan på 

höstterminen. Detta gör att han som lärare inte hinner undervisa någonting inom området 

innan eleverna ger sig ut i skogen. Att genomföra en mer organiserad och väl planerad 

undervisning i friluftsliv tror han inte hade varit ett problem ifall han hade haft tid för 

undervisning tillsammans med eleverna innan friluftslivet genomfördes. Lärare B upplever 

även att orienteringsundervisningen är mycket svår att genomföra, återigen på grund av att det 

inte finns något bra ställe att genomföra den på. Han påpekar även att eleverna blir godkända i 

orientering endast genom att ha deltagit i friluftslivsmomentet, något han ställer sig tveksam 

till.  

 

Samme lärare anser att undervisningen påverkas ganska mycket av den lösning som finns 

med lokalerna till idrotten. Han upplever att han begränsas av tillgången på redskap och 

material i salarna samt att hans skolas lösning för utomhusidrott, undervisning i en 

närliggande park, fungerar dåligt. Att salarna han har tillgång till inte heller har någon 

musikanläggning gör att dansundervisningen påverkas negativt, alternativet är att som lärare 

själv bära med sig dator och högtalare till idrottshallen och spela musik via Spotify eller CD-

skiva. Lärare B upplever att moment som friluftsliv och dans samt aktiviteter som 

redskapsgymnastik och utomhusidrott missgynnas.  

 

Både lärare A och B berättar i sina intervjuer om lektionsupplägget på deras skola som bygger 

på att både en teoridel och en praktikdel ingår i varje lektionspass. De långa lektionspassen 

samt tillgången till gymnastiksalen leder till att den teoretiska delen av undervisningen gynnas 

kraftigt.  
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Lärare C har andra förutsättningar än vad lärare A och B har. På grund av den begränsade 

tillgång på lokaler som hon arbetar med gynnas framförallt de moment i undervisningen som 

går att genomföra utomhus. Det har med andra ord blivit mycket av både friluftsliv och 

orientering för dessa elever. Lärare C känner inte att det är några specifika mål som har 

missgynnats utav att lokalen hon har tillgång till är liten, däremot har hon upplevt att 

undervisningen överlag inte har blivit så bra som hon önskar att den skulle ha varit. Trots 

noggranna planeringar och bra innehåll gör platsbristen att den fysiska aktiviteten hos 

eleverna under lektionen blir låg och hon upplever att eleverna har varit missnöjda med 

kvaliteten på den undervisning som hon har kunnat erbjuda. Lärare C påpekar dock att 

friskolan hon arbetar på är nystartad samt att hon är ny i Stockholm och säger att 

lokallösningen mycket väl hade kunnat fungera bra om det hade funnits väl utarbetade 

samarbeten med lokala föreningar i närheten. Genom samarbeten tror hon att undervisningen 

kan bli mer varierad ifall den inte är låst till en traditionell gymnastiksal. 

 

Lärare D upplever att undervisningens upplägg på hans skola gynnar elevernas träning i hur 

de skall bete sig när de är ute på olika sorters träningsanläggningar, eftersom mycket av deras 

undervisning sker hos externa aktörer utanför skolans värld. Dock upplever han att eleverna 

inte är så trygga när omgivningarna hela tiden ändras. Moment som till exempel dans hämmas 

av att den genomförs i lokaler där elever ifrån andra skolor finns runt omkring. Även då han 

genomför undervisning i olika parker och grönområden i närområdet så påverkas 

undervisningen av att ”folk kommer, och det är ju skämmigt och man ska ju vara helst väldigt 

snygg också hela tiden”. När det gäller aktiviteter som lärare D saknar i sin undervisning så är 

det framförallt möjligheterna till att genomföra friluftsliv på ett bra och enkelt sätt. Friluftsliv 

genomförs men det kräver restider till och från lektionerna på upp till 40-45 minuter, vilket 

han upplever påverkar resultatet.  

 

Lärare E ser fördelarna med att få utrymme till att genomföra aktiviteter utanför skolmiljön 

med sina elever, vilket hon tror skulle vara svårare ifall skolan skulle ha en egen gymnastiksal 

där undervisningen är förlagd. På detta sätt finns en större valfrihet vilket gör undervisningen 

mer variationsrik för eleverna. Hon upplever även att idrotten spelar en viktig roll i elevernas 

utveckling och ger dem goda förutsättningar att lära känna varandra och att skapa en god 

stämning i klasserna, vilket eleverna sedan tar med sig till de teoretiska lektionerna.  

 



24 

 

Lärare F anser att den största fördelen med arbetssättet på hennes skola är att man som lärare 

tvingas att tänka utanför den traditionella ramen för idrottsundervisning i skolan. Istället för 

att utgå ifrån en och samma lokal vid planering av undervisningen så få man som lärare utgå 

ifrån vilket väder, vilken miljö eller vilken natur kan man använda för lektionerna. Hon tycker 

att det är intressant att fundera över hur hon som lärare kan använda det som finns runt 

omkring som inspiration till sina lektioner. Något som hon dock saknar i sin undervisning är 

att ge sina elever möjligheter att få prova på att paddla kajak. Kajakpaddling är en relativt dyr 

aktivitet som därmed begränsas av de ekonomiska förutsättningar lärare F arbetar utifrån. 

 

Lärare E och F arbetar mycket med att erbjuda eleverna olika förslag på vad de kan göra, 

alternativt ramar för vad som skall göras och sedan får eleverna vara med och skapa 

lektionerna själva. Detta upplever lärarna som positivt, att eleverna får ta eget ansvar och att 

de får öva sig i ledarskap. Lärare F berättar att hennes tanke och syfte är att visa eleverna på 

lättillgängliga alternativ för träning och natur i Stockholm. Genom att besöka närliggande 

grönområden så kan eleverna sedan på sin fritid söka sig till dessa områden. Om man som 

lärare visar eleverna hur de kan träna med material som finns tillgängligt till exempel i 

naturen så kan de sedan själva, utanför skolans verksamhet, praktisera detta.  

  

Lösningen med undervisning i olika lokaler på olika platser medför dock vissa problem när 

det gäller för eleverna att vara på rätt ställe då lektionerna börjar. Till viss del upplever lärare 

D, E och F att detta påverkar deras undervisning. För att lösa detta arbetar de på olika sätt, 

lärare E lägger ut kartor och anvisningar om resvägar till sina elever för att underlätta medan 

lärare F ser det som att eleverna får träna sig på orienteringsmomentet vid varje 

lektionstillfälle och kräver av sina elever att de skall kunna sköta detta själva. Lärare E arbetar 

dock främst med elever från årskurs ett och två medan lärare F arbetar med elever från årskurs 

tre vilket de tror kan påverka valet av lösning på problemet. De är båda överens om att det 

kan vara bra att ettorna får mer stöd i detta fall och att ju äldre och mer vana eleverna blir vid 

upplägget kan man som lärare släppa på kontrollen och låta eleverna sköta sina resor helt 

själva.  
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3.2 På vilket sätt anser idrottslärarna att lokal- och materialtillgången 

påverkar deras möjligheter att erbjuda eleverna en komplett utbildning i 

ämnet Idrott och hälsa? 

Lärare B anser att han har möjlighet att erbjuda sina elever en komplett utbildning i ämnet 

Idrott och hälsa. Dock anser han att han är styrd av lokal- och materialtillgången där det 

framförallt är den bristande tillgången på material som ställer till det för honom. Han upplever 

även att bristen på möjligheter att bedriva bra utomhusundervisning är mycket begränsande då 

sommaren närmar sig och han gärna skulle vilja vara utomhus med sina elever.  

 

Lärare C anser att lokallösningen på hennes skola absolut påverkar hennes möjligheter att 

erbjuda eleverna en komplett utbildning i Idrott och hälsa. Det är svårt att uppfylla kursmålen 

och hon upplever att hon inte kan göra ämnet rättvisa då det egentligen är ett praktiskt ämne 

men då de är så många i en liten lokal blir eleverna väldigt stillasittande. Lärare C säger att ”I 

längden är det ju ohållbart att ha det sådär. Speciellt om man skall ge eleverna en seriös bild 

av ämnet, att det faktiskt är någonting som man måste jobba på eller så. Ja, nej det krävs en 

lokal för att kvaliteten skall höjas liksom.” 

 

När det gäller faktorer som påverkar undervisningen anser både lärare A, B och C att 

lokalerna och materialet spelar in. Lärare A påpekar även att elevernas intresse samt de 

schematekniska delarna när han måste anpassa sig och samarbeta med de andra idrottslärarna 

på skolan påverkar hans undervisning. Lärare B tycker inte att hans skolas lösning med 

lektionspass som varar antingen en förmiddag eller en eftermiddag fungerar bra för hans 

undervisning. Han upplever att lektionslängden påverkar kvaliteten på undervisningen då 

eleverna inte orkar koncentrera sig så pass länge. En annan faktor som han upplever påverkar 

hans möjligheter att erbjuda eleverna en komplett undervisning är budgeten, då det mesta av 

pengarna som är avsatta för idrotten går till hallhyror. Detta gör att det sedan inte finns några 

pengar kvar till materialinköp eller för att göra andra externa aktiviteter med eleverna.  

 

Lärare C upplever att skolledningens inställning till ämnet Idrott och hälsa samt deras brist på 

förståelse för hennes arbetsbelastning påverkar hennes undervisning negativt. Hon tycker att 

då att hon arbetar som ensam idrottslärare på sin skola så påverkar det hennes undervisning 

när det handlar om möjligheten att bolla idéer med en arbetskollega som förstår sig på ämnet 

samt att det har varit tungt att ensam göra alla betygsbedömningar.  
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Lärare D, E och F anser alla att deras upplägg på undervisningen, deras tillgång på lokaler och 

material ger dem goda möjligheter till att ge eleverna en komplett utbildning inom ämnet 

Idrott och hälsa. Lärare E och F ser upplägget som en styrka för utbildningen som erbjuder 

stor variation och skulle hellre ha tillgång till en större budget för att bygga ut sitt koncept 

med ”prova-på tillfällen” än att lägga pengar på en egen fast gymnastiksal.  

 

3.3 Hur upplever idrottslärarna att avsaknaden av en egen gymnastiksal 

påverkar deras arbetsmiljö? 

När det gäller den fysiska arbetsmiljön tycker lärare A att arbetsmiljön på hans skola är helt 

okej. Dock upplever han att ljudnivå i gymmet stundtals kan bli lite hög men att det då 

handlar om att sänka musiken och inte låta eleverna bestämma volymen.  

 

Lärare B upplever arbetsmiljön i klassrummen där den teoretiska undervisningen genomförs 

som god. Dock är klassrummen lite i minsta laget då alla elever skall sitta och arbeta 

samtidigt men tillgång till grupprum finns. Den fysiska arbetsmiljön i idrottshallarna och 

gymmet tycker dock lärare B inte alls är särskilt bra. Han anser att hallarna i sig är stora och 

trevliga, dock med ganska dålig akustik i den ena av dem. Ytterligare ett problem med att 

skolan inte äger dessa hallar själv är att de inbokade halltiderna inte stämmer överens med 

lektionstiderna. Exempelvis kan hallen vara hyrd från 8.30 medan lektionen börjar kl 8.00. 

Detta samt det faktum att lärarna själva tillsammans måste schemalägga hur de skall 

disponera hallarna och det lilla material som finns att tillgå, tycker lärare B är dåligt. Även det 

faktum att skolan använder flera olika lokaler och att material som skall användas vid 

undervisningen måste bäras runt av lärarna upplever Lärare B som någonting negativt. Lärare 

B tycker att gymmet som skolan har är fint och funktionellt men att det är i minsta laget när 

han skall bedriva undervisning med en hel klass, ”ska man ha gymundervisning där så får 

man ju ha mycket trix för sig” säger han.  

 

Ett annat problem som både lärare A och B lyfter fram är att det är ganska långt till 

idrottshallarna ifrån skolan. Detta bidrar till att elever ofta väljer att ”försvinna efter vägen” 

då de skall förflytta sig mellan klassrummet och den teoretiska undervisningen till 

idrottshallen för den praktiska undervisningen. 

  

Den psykosociala arbetsmiljön tycker dock lärare A är sämre än den fysiska. Han upplever att 

han har många arbetsuppgifter och lite tid att göra dem, det är en stressig arbetssituation. 
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Precis som lärare A upplever lärare B arbetsbelastningen som tung. Närvaron på lektionerna 

är relativt låg vilket gör att eleverna får svårt att uppnå målen för betyget Godkänt. Både 

lärare A och B tror att detta beror mycket på avståndet mellan skolan och idrottshallen. Detta 

bidrar i sin tur till att lärarna får extraarbete att göra då läsåret går mot sitt slut och eleverna 

vill genomföra särskild prövning eller lämna in restuppgifter för att bli godkända. Detta 

medför att arbetsbelastningen blir mycket stor när det närmar sig studenttider. Både lärare A 

och B tycker dock att stämningen mellan kollegor och elever är mycket god. Det är trevliga 

elever på skolan och alla som arbetar i arbetslaget vill allas bästa, både kollegors och elevers. 

 

Även lärare C har problem när det gäller förråd på skolan, någonting som påverkar den 

fysiska arbetsmiljön negativt. Trots att lokalerna för samtliga av de intervjuade lärarna saknar 

tunga redskap som exempelvis tjockmattor och plintar, som annars innebär till tunga lyft för 

idrottslärarna, måste dessa lärare bära med sig allt material som de vill använda till 

undervisningen. Att mycket av undervisningen dessutom bedrivs en bit ifrån skolorna vilket 

medför att materialet måste tas med på buss eller tunnelbana tillför ytterligare problem. Då 

lektionerna är slut brukar det dock oftast finnas elever som kan hjälpa till med att bära tillbaka 

materialet till skolan.  

 

Lärare C´s undervisning påverkar arbetsmiljön för de andra lärarna på skolan negativt, då den 

aerobicsal som finns i skolan ligger ovanför lärarnas arbetsrum. Detta bidrar till att lärarna 

knappt kan arbeta vid sina skrivbord då idrottsundervisning pågår på grund av dunsandet från 

springande fötter. På skolan finns endast två små omklädningsrum för eleverna och lärare C 

saknar helt möjligheter att byta om efter lektionerna. De bristande omklädningsrummen samt 

att hon inte har någonstans att lämna sitt idrottsmaterial tycker lärare C är ett problem.  

 

När det gäller den psykosociala arbetsmiljön upplever lärare C att lokallösningen på skolan 

ställer till vissa problem för henne. Hon upplever att relationen till eleverna på skolan är bra 

men att eleverna är missnöjda med undervisningen. Delvis beror detta på lokalerna då idrotten 

inte blir så fysiskt aktiv som många av hennes elever skulle vilja att den var. Hon upplever 

även att hennes kollegor och att arbetsledningen på hennes skola inte har förstått hennes 

frustration över den arbetssituation som hon befinner sig i. Hon känner att hon har fått ”vrida 

ut och in på sig själv” för att lyckas bedriva bra undervisning i de lokaler som funnits 

tillgängliga. Det hon tycker är allra ”jobbigast” är att hon ansträngt sig till 100 % för att det 

skall bli så bra som möjligt och ändå är eleverna missnöjda. Lärare C tror att inriktningen på 
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dagens lärarutbildningar kan bidra till att hon, och många andra i hennes situation, känner så 

här. På utbildningarna finns nämligen alla förutsättningar man kan tänka sig när det gäller 

material och lokaler vilket gör att de nyexaminerade lärarna helt enkelt inte är förberedda för 

det som väntar då skall börja arbeta. Hon ifrågasätter även att hennes högskola inte hade 

några praktikplatser på friskolor vilket ytterligare bidragit till att man som idrottslärarstudent 

inte mött dessa förutsättningar för undervisning tidigare. Lärare C påpekar att studenterna 

behöver få prova på alla olika aktiviteter på utbildningen för att befästa kunskaperna men 

även att de behöver få arbetssätt som är skolanpassade och anpassade till den verklighet som 

faktiskt råder ute på skolorna idag. 

 

Lärare D upplever att den fysiska arbetsmiljön på hans skola inte är optimal. I hallarna som 

skolan hyr in sig i, är akustiken dålig och golvet väldigt hårt vilket påverkar öron, huvud och 

knän. Att arbeta där 20 timmar i veckan upplever han som väldigt slitsamt. Ett annat problem 

är när undervisningen bedrivs på andra platser, då måste lärare D själv bära med sig det 

material som behövs till lektionerna. Även om det inte är särkilt mycket så anser lärare D att 

en viss mängd material krävs för att kunna genomföra en bra och rolig undervisning och att 

släpa runt på detta sliter på kroppen. Den psykosociala arbetsbelastningen anser han är bättre, 

han styr själv över sitt arbete i väldigt stor utsträckning och bestämmer när uppgifter skall 

lämnas ut och prov skall genomföras. Ifall det blir stressigt anser han att det framförallt beror 

på honom själv, att han gjort någon miss eller slarvat i planeringen.  

 

Lärare F vill framförallt vara utomhus och vara fysiskt aktiv i sitt arbete och det är därför hon 

har valt att arbeta som idrottslärare på en skola med dessa förutsättningar. Hon skulle inte 

kunna tänka sig att arbeta på ett mer traditionellt sätt med en gymnastiksal som fast lokal för 

sin undervisning. De hallar som skolan hyr in sig i upplever hon som kalla och med dålig 

akustik vilket gör att hon undviker att arbeta där så mycket det bara går, hon bedriver hellre 

utomhusundervisning. Även lärare E tycker att arbetsmiljön i dessa hallar är dålig, hon 

beskriver akustiken med ”ljudnivån är väldigt hög. Man hörs inte och man hör inte varandra”.  

 

Lärare E och F upplever båda en god psykosocial arbetsmiljö på sin skola, dock träffar de inte 

sina kollegor särkilt mycket på grund av att undervisningen är förlagd på olika platser. 

Relationen till elever, arbetsledning och kollegor är bra. Arbetsbelastningen upplever de som 

lagom, dock berättar lärare E om att hon upplevde det som stressigt då hon förutom sina 

arbetsuppgifter även var coach (samma princip som mentor) för en klass året innan. Att vara 
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coach innebär mer administrativa uppgifter förutom de lärarna redan har vad gäller 

undervisning. Belastningen blir extra hög på idrottslärarna då lokallösningen medför att 

mycket arbetstid går åt till att resa mellan skolan och de olika platser där undervisningen 

genomförs, detta har dock lärare E påpekat för arbetsledningen.  

 

4. Diskussion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt idrottslärare som arbetar på fristående 

gymnasieskolor, vilka saknar tillgång till en egen gymnastiksal, upplever att 

idrottsundervisningen samt deras arbetsmiljö påverkas. Syftet har brutits ner till tre mer 

specifika frågeställningar: Finns det något eller några moment eller kursmål i undervisningen 

som idrottslärarna upplever gynnas eller missgynnas på grund av begränsad lokal- och 

materialtillgång? På vilket sätt anser idrottslärarna att lokal- och materialtillgången påverkar 

deras möjligheter att erbjuda eleverna en komplett utbildning i ämnet Idrott och hälsa? Hur 

upplever idrottslärarna att avsaknaden av en egen gymnastiksal påverkar deras arbetsmiljö? 

Fem av lärarna arbetade på innerstadsskolor i Stockholm medan en av lärarna arbetade på en 

skola i Stockholms stads ytterområden. Lärarna hade olika förutsättningar när det gällde 

material- och lokaltillgång samt olika lösningar på hur undervisningen inom Idrott och hälsa 

genomförs utifrån de förutsättningar som råder på respektive skola. Lärare A, B, D, E och F 

har alla tillgång till en stor bollhall under vintermånaderna. Lärare C får klara sig året runt 

med en liten aerobicsal som finns i skolbyggnaden. I resultatet ser jag tydliga skillnader 

utifrån vilka förutsättningar som lärarna arbetar. Vissa upplever lokallösningen samt deras 

arbetsförutsättningar som positiva medan andra känner sig begränsade och upplever 

situationen som ”jobbig”. Viktigt att påpeka är dock att alla har någon form av lösning på 

lokalfrågan, det handlar mer om i vilken utsträckning lärarna upplever att lösningen är 

tillräcklig. Tillgången på löst material till undervisningen är begränsad på alla tre friskolorna.  

Lärare D, E och F´s skola arbetar dock väldigt aktivt tillsammans med andra idrotts- och 

friskvårdsaktörer i närområdet. I dessa samarbeten finns det material som krävs tillgängligt. 

Jag upplever deras lösning som ett konkret exempel på hur alternativa lokal- och 

materiallösningar kan fungera väl.  
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4.1 Vilka faktorer påverkar undervisningen?  

Utifrån de olika förutsättningar som lärarna arbetar under så upplever de att olika faktorer 

påverkar deras undervisning. Lokal- och materialtillgången är en av dessa faktorer som 

samtliga lärare anser är viktig för att de skall kunna genomföra sitt arbete på ett bra sätt vilket 

går hand i hand med tidigare forskning (Fejgin, Epharty & Ben-Sira, 1995, s. 67). De lärare 

som i studien upplever att deras skola inte funnit en bra lösning på lokalfrågan blir lidande av 

den arbetssituation de befinner sig i. Tidigare forskning visar dock att bristen på väl 

anpassade lokaler för idrottsundervisning inte är något nytt problem utan snarare någonting 

som funnits sedan idrottsundervisningen infördes i skolan. Problematiken gällande brist på 

lokaler och material för idrottsundervisning verkar efter en tids förbättring i Sverige återigen 

ha ökat i och med att antalet friskolor ökar. (Sandahl 2004a, s. 49 f) Innehåll och kvalitet på 

undervisningen påverkas utav de förutsättningar som råder och lärarna i studien upplever att 

de lokallösningar som finns på deras skolor ställer höga krav när det gäller planering och 

förberedelser. Även denna upplevelse finns tidigare dokumenterad som en följd av bristande 

lokal- och materialtillgång (Fejgin, Epharty & Ben-Sira 1995, s. 67). 

 

En aspekt kopplad till tillgången på lokaler är de tider som de lokaler som används är 

tillgängliga för undervisning. På lärare A och Bs skola sköter lärarna själva uppdelningen av 

halltiderna sinsemellan. Lärare B upplever att detta är ett tidskrävande arbete och det är svårt 

att få det att fungera bra, lärare A tycker å andra sidan att det är en fördel att dela lokalen med 

andra klasser och lärare. Enligt lärare A gör upplägget det möjligt för en mer varierad 

undervisning där samarbete mellan lärare bidrar till att eleverna får större välmöjligheter. 

Lärare A och B har lektionspass som antingen sträcker sig över en förmiddag eller en 

eftermiddag. De långa lektionspassen påverkar hur planeringen av lektionerna skall se ut samt 

hur väl eleverna orkar vara koncentrerade under så lång tid. Detta upplever lärarna påverkar 

kvaliteten på undervisningen. Här finns alltså ytterligare problematik kopplad till 

lokallösningarna som dessa skolor har. Att bedriva undervisning där klassrummet endast finns 

tillgängligt under en del av lektionspasset ställer höga krav på lärarna. Vissa upplever det som 

en tillgång eller en utmaning medan andra upplever konsekvenserna av detta som ytterligare 

en arbetsbelastning. Detta påverkar i sin tur lärarnas upplevelse av sin arbetssituation vilket 

kommer att diskuteras närmare under stycket om arbetsmiljö. 

 



31 

 

De lärare som upplever sin lokallösning som framgångsrik är mycket positiva. Lärare E och F 

ser upplägget som en styrka för utbildningen vilken erbjuder stor variation. De skulle hellre 

ha tillgång till en större budget för att bygga ut sitt koncept med ”prova-på tillfällen” än att 

lägga pengar på en egen fast gymnastiksal. Denna skola och deras upplägg är ett tydligt 

exempel på hur undervisningen kan vidareutvecklas ifrån den ”klassiska 

idrottsundervisningen” genom att gå ifrån det vanliga upplägget med en egen gymnastiksal. 

Att kunna erbjuda eleverna andra typer av aktiviteter och miljöer upplever lärarna påverkar 

deras undervisning på ett positivt sätt. Trots att denna skola helt frångår rekommendationerna 

ifrån Lärarnas Riksförbund och Svenska gymnastikläraresällskapet om hur lokalerna bör vara 

utformade har lärarna ändå goda förutsättningar för att bedriva lyckad och framgångsrik 

undervisning. (Lärarnas Riksförbund & Svenska Gymnastikläraresällskapet 2010, s. 20) 

 

Förutom ovanstående faktorer så upplever lärarna att avståndet mellan skolan och den 

lokal/plats där undervisningen sker påverkar elevernas närvaro på lektionerna, något som i sin 

tur påverkar undervisningen och lärarnas arbete. Båda innerstadsskolorna har problem med 

närvaron på vissa av sina idrottslektioner. Lärarna tror att det delvis beror på att 

undervisningen genomförs på olika ställen och att resvägen från skolan till idrottslektionerna 

ofta blir lång, allt från 15 minuter upp till 45 minuter. Mindre motiverade elever tar här 

chansen att ”smita” på vägen till idrottsundervisningen. Det kraftigt varierande antalet av 

närvarande elever på lektionerna gör att det blir svårt att planera lektionerna i förväg vilket i 

sin tur påverkar kvaliteten på undervisningen. Att ramfaktorer som resor och avstånd påverkar 

undervisningen och i ett större perspektiv elevernas lärprocess är i enighet med en studie ifrån 

Skolverket gjord på Regeringens uppdrag ifrån 2010 (Skolverket c, 2010, s. 7). Var 

undervisningen är lokaliserad påverkar alltså undervisningen, det visar både denna och 

tidigare studier, och i de fall skolorna saknar egna gymnastiksalar verkar ett vanligt 

förekommande problem vara just långa avstånd mellan skola och undervisningsplats. Lärare E 

och F påpekar att långa restider till och från lektionerna påverkar deras arbete och bidrar till 

tidsbrist i en helt annan utsträckning än vad det skulle göra ifall de var lärare inom något 

annat ämne som har ett klassrum i skolans huvudlokal.  

 

Ytterligare en faktor som påverkar undervisningen är skolledningens inställning till 

idrottsämnet samt brist på förståelse för den arbetsbelastning som lärarna upplever i sitt 

arbete. Även brist på samarbete eller tillgång till ämneskollegor påverkar lärarnas 

arbetssituation. Lärare C upplever att hennes undervisning påverkas av hennes arbetslednings 
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negativa inställning till idrottsämnet och deras oförståelse för hennes arbetsbelastning. 

Dessutom arbetar hon som ensam idrottslärare på sin skola och saknar tillgång till kollegor att 

”bolla” frågor med samt någon att ha stöd och hjälp av då betyg skall sättas. Detta är något 

som hon upplever påverkar hennes arbetssituation negativt. I enighet med tidigare forskning 

är detta faktorer som finns med som bakomliggande orsaker till utbrändhet (Fejgin, Epharty & 

Ben-Sira 1995, s. 71 och s. 75). Här finns tydliga tecken på hur hon upplever att hennes 

undervisning påverkas utifrån den arbetssituation hon befinner sig i.   

 

Oavsett under vilka förutsättningar lärarna arbetar, så anser de alla att de har möjlighet att ge 

sina elever en komplett utbildning i Idrott och hälsa. Jag upplever att detta är en känslig fråga 

och det skulle kunna vara så att vissa av dessa lärare som har svårt att, enligt dem själva, 

bedriva en bra undervisning säger att utbildningen är komplett för att de känner att de måste. 

Ifall de inte kan erbjuda sina elever en komplett utbildning så skulle det vara både ett 

misslyckande som lärare och ett tjänstefel. Detta kan man se tendenser till i intervjun med 

Lärare C som arbetar i en liten lokal och upplever att undervisningen inte ger en hög fysisk 

aktivitetsnivå hos eleverna. Hon anser att det i det långa loppet inte går att fortsätta undervisa 

i Idrott och hälsa utan en lokal som är anpassad för idrottsundervisning om eleverna skall ha 

möjlighet att uppnå kursmålen. Jag tror att man, för att kunna gå på djupet med dessa frågor, 

behöver göra mer än korta intervjuer. Dessa frågor kan denna studie inte ge svar på.  

 

4.2  Gynnade och missgynnade aktiviteter och moment 

Olika lärare upplever också att det är olika moment eller aktiviteter som påverkas av den 

lokallösning de arbetar med. Att intervjuerna har fått så olika svar beror mycket på att 

skolorna trots sin gemensamma nämnare, avsaknad av egen gymnastiksal, har löst situationen 

på olika sätt. Moment som har gynnats utifrån en viss lösning kan ha missgynnats utifrån en 

annan, exempelvis friluftsliv.  

 

I Lpf94 finns inga konkreta anvisningar hur idrottsundervisningen skall bedrivas, endast 

beskrivning av ämnets syfte, karaktär, mål att sträva mot samt uppnåendemål och 

betygskriterier (Skolverket c & d, 2011-09-12). Dock ställer följande kursmål: ”Eleven skall 

ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv” och ”Eleven skall 

ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med några 

danser” vissa krav på miljöer och material (Skolverket a, 2011-06-29). Båda dessa kursmål är 
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sådana som vissa av de intervjuade lärarna upplever som svåra att genomföra och uppfylla på 

grund av tillgång/avsaknad av lokaler, material och lämpliga miljöer. Lärare B upplever till 

exempel stora svårigheter att bedriva dansundervisning på grund av att han saknar lämpligt 

material i form av ljudanläggning. Både dans och friluftsliv står alltså uttalade i målen för 

kursen Idrott och hälsa A och skulle det vara så att lärarna inte kan genomföra dessa moment 

så har eleverna alltså inte möjligheten att uppnå ett godkänt betyg. Här föds frågan ifall man 

som elev anses ha uppfyllt ett kursmål ifall man genomfört det någon enstaka gång under en 

termin. Hinner elever befästa kunskaper inom dans och friluftsliv om de får prova på det en 

gång? Man kan som lärare fråga sig om en undervisningsmetod som bygger på att eleverna 

genomför moment en gång och därigenom bockar av dessa verkligen uppfyller 

kunskapsmålen. 

 

Ett moment som dock verkar gynnas av de lokalförutsättningar som råder för de sex 

intervjuade lärarna är den teoretiska delen av undervisningen. Den begränsade tillgången på 

lokaler gör att de teoretiska momenten i jämförelse med de praktiska blir enkla att genomföra 

och får ta stor del i undervisningen. Praktiskt är det framför allt lekar och aktiviteter som går 

att genomföra utan tillgång till stora mängder material samt går att anpassa efter miljön 

undervisningen bedrivs i. Lärare C som arbetar i Stockholms ytterområden berättar att hon har 

goda möjligheter till utomhusundervisning och det är framförallt denna typ av moment som 

har gynnats i hennes undervisning. De elever som går på skolan där lärare D, E och F arbetar 

får i sin idrottsundervisning besöka många olika träningsanläggningar och prova på många 

olika typer av aktiviteter. Detta genom att denna skola har flera väl utarbetade samarbetsavtal 

med andra aktörer inom idrott och friskvård. På detta sätt får eleverna prova olika typer av 

aktiviteter som mer riktar sig mot den typ av träning som vuxna idag sysslar med på sin fritid 

istället för de traditionella idrottsaktiviteter som skolidrotten länge har förväntats innehålla. 

Detta har visat sig gynna många elever som tidigare inte tyckt att ämnet Idrott och hälsa har 

varit något för dem samt att de får öva sig i hur de ”skall bete sig” då de vistas i denna typ av 

sammanhang. Just denna ”träning inför verkligheten” upplever dessa lärare är en nyttig 

erfarenhet för deras elever. En idrottsundervisning som genomförs i olika lokaler, på olika 

platser och med många olika aktiviteter blir en varierad undervisning och de lärare som har 

möjlighet att erbjuda sina elever denna erfarenhet och upplevelse verkar vara mycket nöjda 

med undervisningens innehåll, oavsett vilken typ av undervisningslokal som finns i skolans 

ägo. Den lösning av lokalfrågan och undervisning på annan plats än i skolan som finns på 

lärare D, E och F's skola verkar fungera mycket bra. Både lärare och elever verkar väldigt 
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nöjda och den bild de ger av sin undervisning och arbetssituation vid intervjuerna är mycket 

positiv. 

 

Generellt kan sägas att moment som den klassiska formen av gymnastik och 

redskapsgymnastik missgynnas på grund av de lokalförutsättningar som råder. Inte ens de 

enklaste grundövningarna som handstående och kullerbyttor går att genomföra med eleverna 

och mer avancerade övningar som till exempel volter med trampett är inte att tänka på i dessa 

skolor. Här blir det tydligt hur avsaknaden av den ”klassiska skolgymnastiksalen” medför att 

vissa moment i undervisningen helt faller bort. Eftersom gymnastikfärdigheter inte är något 

konkret mål för undervisningen kan det vara svårt att bedöma i vilken utsträckning bortfallet 

av gymnastikundervisning påverkar elevens utbildning. Dock är det någonting som de 

intervjuade lärarna väljer att lyfta vid intervjuerna och utifrån detta kan slutsatsen dras att 

lärarna upplever att gymnastik är ett moment som de saknar i sin undervisning och gärna hade 

kunnat genomföra.  

Sandahl (2004a, s. 65) skriver i sitt kapitel i Mellan nytta och nöje att lokal- och 

materialfrågan utgör en begränsande faktor i valet av aktiviteter snarare än att den gynnar 

vissa moment. Med detta menas att det sällan är något specifik aktivitet som kommer att 

dominera undervisningen totalt på grund av att lokalerna som finns tillgängliga är anpassade 

för denna specifika aktivitet. Däremot så kommer avsaknad av anpassade lokaler, miljöer och 

material göra det mer eller mindre omöjligt att genomföra vissa typer av aktiviteter. Lärarnas 

begränsade tidstillgång för planering samt redan stora arbetsbörda gör att de inte har 

möjlighet att lägga stora mängder tid på att arbeta fram förutsättningar för en viss aktivitet. 

Resultatet blir istället att aktiviteter som exempelvis gymnastik väljs bort. Just detta mönster 

syns i intervjuerna med lärarna, moment som ställer stora krav på material eller lokaler väljs 

bort till fördel för aktiviteter som är lättare att genomföra utifrån de förutsättningar som råder. 

4.3 Hur påverkas lärarnas arbetsmiljö? 

Tidigare forskning visar att idrottslärarnas arbetsmiljö skiljer sig ifrån andra ämneslärares 

arbetsmiljö (Lärarnas Riksförbund & Svenska Gymnastikläraresällskapet 2010, s. 5, Fejgin, 

Epharty & Ben-Sira 1995, s. 66). Den bild av idrottsämnet som finns hos lärare, 

arbetsledning, elever och föräldrar stämmer inte alltid överens, något som lyfts fram både i 

denna studies intervjuer och i tidigare forskning. (Lärarnas Riksförbund & Svenska 

Gymnastikläraresällskapet 2010, s. 5). Generellt så finner lärare sitt arbete meningsfullt men 
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de upplever ofta att det finns stora brister både i den fysiska och i den psykosociala 

arbetsmiljön (Gustafsson & Lundberg 2005, s. 319). Arbetsmiljöverket genomförde 2002 en 

enkätundersökning som visade att ett stort fysiskt arbetsmiljöproblem i skolan var just brist på 

ändamålsenliga klassrum och undervisningslokaler (Arbetsmiljöverket b, s. 8, 2011-06-29).
 

Även brister i idrottshallar, av redskap, i dusch- och omklädningsrum är vanliga problem som 

uppmärksammas vid skyddsronder (Ibid. s. 9). 

 

4.3.1 Fysisk arbetsmiljö 

Flera av lärarna i studien upplever att deras fysiska arbetsmiljö är dålig. Vissa ser avsaknaden 

av en egen gymnastiksal som det största problemet, roten till det onda, medan de lärare som 

arbetar med bra lokallösningar tar upp andra former av arbetsmiljöproblem. Förutom brist på 

lokaler så upplever samtliga intervjuade lärare att deras fysiska arbetsmiljö är allt ifrån inte 

optimal till mycket dålig. Detta på grund av faktorer som dålig akustik, avsaknad av 

förrådslokaler, låga inomhustemperaturer i gymnastiksalar samt hårda underlag att stå och gå 

på många timmar i veckan. I arbetsmiljölagen finns paragrafer som behandlar hur 

arbetsmiljön samt lokaler skall vara utformade på en arbetsplats 

(Arbetsmarknadsdepartementet, kap 2 1§, kap 2 3§). Arbetsmiljölagen gäller även i skolan 

vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla lokaler anpassade och utformade 

för undervisningens innehåll. Om man tittar på de intervjuade lärarnas förutsättningar för att 

bedriva undervisning inom ämnet Idrott och hälsa är det i flera fall tveksamt ifall deras 

arbetsgivare uppfyller dessa krav. 

 

Lärarna upplever att arbete med höga ljudnivåer påverkar dem både fysiskt och psykiskt. Den 

höga ljudnivån som råder i skolornas gym, den lilla aerobicsalen och de stora bollhallarna 

som lärarna arbetar i upplever lärarna sliter på dem. För att undvika detta så löser lärare A 

problemet i gymmet med att vara noga med att sänka musiken och inte låta eleverna 

bestämma volymen. Lärare F undviker helt enkelt att arbeta inomhus i bollhallen i så stor 

utsträckning som det är möjligt för att undvika att arbeta i en, som hon upplever det, 

undermålig arbetsmiljö. Även inom detta område finns föreskrifter i arbetsmiljölagen om hur 

den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen skall vara: ”De arbetshygieniska förhållandena när 

det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande” 

(Arbetsmarknadsdepartementet, kap 2 4§). Det är tydligt att skolorna som de intervjuade 

lärarna arbetar på inte uppfyller ovanstående paragraf. Vad som görs för att förbättra 

förutsättningarna är dock oklart på dessa skolor. På en av skolorna har problemen förts vidare 
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till arbetsledningen. På de andra skolorna verkar inte klagomålen nå fram till ledningen eller i 

vissa fall har klagomål aldrig framförts. Istället får situationen vara som den är trots att lärarna 

är missnöjda. 

 

Att inte ha något förråd i närheten av undervisningslokalerna upplever lärarna som en negativ 

aspekt i den fysiska arbetsmiljön. I handboken Idrottsläraren och arbetsmiljön finns det 

konkreta exempel på att lämpliga lokaler för idrottsundervisning bör innefatta 

redskapsutrymmen (Lärarnas Riksförbund & Svenska Gymnastikläraresällskapet 2010, s. 20). 

Konsekvensen blir att lärare som vill använda sig av löst material som till exempel bollar, 

koner och västar själva får bära med sig detta material till lektionerna. Denna transport kan 

innefatta både att gå, åka buss eller åka tunnelbana med materialet. Lärarna upplever detta 

som både tungt och slitsamt. Deras ämneskunskaper inom ergonomi förstärker den negativa 

upplevelsen av detta då de har kunskap om vilka konsekvenser släpandet får, både på kort och 

på lång sikt. Lärarna i denna undersökning saknar helt tillgång till material som i en 

traditionell gymnastiksal inbjuder till tunga lyft, med exempelvis tjockmattor eller plintar. 

Idrottslärarna upplever ändå att de tvingas bära mycket material och göra tunga lyft då löst 

material skall förflyttas mellan olika lokaler och platser för undervisningen.  

 

Konsekvensen av att inte äga sin egen gymnastiksal blir att mycket pengar går till att betala 

lokalhyror. I vissa fall, som på lärare A och B's skola, är lokalhyrorna så höga att i stort sett 

hela budgeten till idrottsundervisningen går åt till att betala dessa. Detta gör att det inte finns 

några pengar kvar till inköp av material eller att hyra in sig i andra alternativa lokaler. Jag 

tycker att det är intressant att idrottslärarna i denna studie alltid måste ta hänsyn till sina 

lokalkostnader för sin undervisning, något som sällan gäller för lärarna inom de teoretiska 

ämnena. En lärare inom matematik eller svenska behöver till exempel inte budgetera för sin 

klassrumshyra utan endast för miniräknare eller böcker. Idrottsläraren behöver dock ta med 

både kostnader för bollar, koner och västar men även hyran för lokalen. Andra problem som 

dyker upp då skolorna hyr in sig i andras lokaler har visat sig vara att det är svårt att få samma 

halltider som lektionstiderna är. Detta gör att lektionstid faller bort och inte går att utnyttja på 

grund av att skolorna inte har tillgång till hallarna under lektionstid. Hur detta i sin tur 

påverkar undervisningen går inte att säga utifrån denna studie, kanske är det så att 

möjligheterna till att uppfylla kursmålen påverkas då lektionstiden minskar. Genom ett stort 

inflytande över sin undervisningssituation och val av lokaler samt goda samarbetsavtal verkar 

det dock finnas stora möjligheter till en god arbetssituation utan att skolan behöver äga sin 
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egen gymnastiksal. Det är alltså inte ägandet av lokalerna i sig som är det viktiga utan 

tillgången till dessa lokaler som verkar vara det relevanta. Detta visar sig i intervjuerna av 

lärare D, E och F som alla är mycket nöjda med sin arbetssituation och sina förutsättningar.  

 

Kanhända är det svårare att påverka sin fysiska arbetsmiljö när man arbetar som lärare under 

de förutsättningar som lärarna i studien gör. I brist på egna lokaler får man helt enkelt nöja sig 

med vad som finns att få tag i och även om det finns brister så är man glad att man har 

någonstans att vara. En lärare som arbetar på en skola med en egen gymnastiksal kan kanske 

ha större möjligheter att ställa krav på förbättringar där det finns brister i arbetsmiljön. 

 

4.3.2 Psykosocial arbetsmiljö 

Enkätundersökningen som Arbetsmiljöverket genomförde 2002 visar att lärare är en 

yrkesgrupp som upplever hög arbetsbelastning och mycket stress i sitt arbete 

(Arbetsmiljöverket b, s. 12, 2011-06-29). Faktorer som ytterligare kan bidra till stress är att 

man inte har inflytande över hur de resurser som finns skall användas och vilken miljö man 

arbetar i (Ibid. s. 28, 2011-06-29) något som bekräftas utav några av de intervjuade lärarna.  

Enligt Idrottslärarens arbetsmiljö skapar otillräckliga lokaler och brist på material både en 

begränsad undervisning och kan vara en orsak till stress hos idrottslärarna (Lärarnas 

Riksförbund och Svenska Gymnastikläraresällskapet 2010, s. 20). Exempelvis upplever 

Lärare C att den lokal hon undervisar i påverkar undervisningens kvalitet vilket gör henne 

stressad och får henna att känna att hon inte räcker till.  

 

I artikeln Work Environment and Burnout of Physical Education Teachers lyfter författarna 

fram hur ökade krav ställs på lärare som arbetar utan tillräckliga lokal- och materialtillgångar 

(Fejgin, Epharty & Ben-Sira 1995, s. 67). Precis detta upplever flera av de intervjuade lärarna 

i studien. Avsaknaden av material som många gånger anses vara självklara för 

idrottsundervisning i skolan ställer höga krav på noggrann planering och god fantasi hos de 

undervisande lärarna.  En del upplever detta som sporrande och utmanade medan andra 

upplever detta som stressande och som en allt större, växande arbetsbelastning.  

 

Tidigare forskning har visat på att det finns tre faktorer som är avgörande när det gäller att 

bidra till utbrändhet (Fejgin, Epharty & Ben-Sira 1995, s. 64). Dessa faktorer är 

rollbegränsning, byråkratiska begränsningar och otillräcklig ersättning. Dessa faktorer dyker 

upp i intervjuerna med lärarna, exempelvis upplever lärare A och B att de har för mycket 
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pappersarbete vilket i sin tur tar mycket arbetstid. Tidigare forskning visar att många lärare 

upplever lågt stöd ifrån sin arbetsledning, något som dock inte är genomgående hos de 

intervjuade lärarna, endast lärare C upplever detta (Gustafsson & Lundberg 2005, s. 320). 

Hon upplever dock att detta påverkar hennes arbetsmiljö negativt. Den forskning som visar på 

vikten av att kunna samarbeta med sina kollegor inom ämnet och att känna att skolledningen 

förstår den arbetsbelastning som man som lärare arbetar under för att må bra verkar alltså 

stämma med verkligheten (Ibid. s. 75).  

 

Förutom undervisningen inom Idrott och hälsa så innefattar ofta idrottslärarrollen ytterligare 

uppgifter. Idag ställs höga krav även på teoretisk undervisning, dokumentation för 

betygsättning, mentorsuppdrag och ansvar för aktivitets- och friluftsdagar (Lärarnas 

Riksförbund och Svenska Gymnastikläraresällskapet 2010, s. 6 f). Lärare A, B och C 

upplever en mycket hög belastning i sitt arbete vilket i sin tur leder till att de känner sig 

stressade. Lärare A och B upplever att det är väldigt mycket arbetsuppgifter som skall göras 

och att det finns för lite tid för att hinna göra dem. Att närvaron på lektionerna är låg bidrar 

till att elever behöver göra särskilda prövningar vid terminens slut för att uppnå ett godkänt 

betyg. Denna prövning förväntas idrottslärarna själva planera och organisera utan ytterligare 

arbetstid avsatt vilket bidrar till än högre arbetsbelastning. Lärare D anser att han har en 

hanterbar arbetsbelastning, de gånger han upplever sig som stressad är det på grund av att han 

själv gjort misstag eller slarvat i planeringen vilket leder till att han måste ta igen detta vid ett 

senare tillfälle. Lärare E och F upplever arbetsbelastningen som god, dock berättar lärare E 

om att det blir en betydligt högre arbetsbelastning då man som idrottslärare även har ett så 

kallat coachuppdrag. 

 

Både i Idrottsläraren och arbetsmiljön och i artikeln om utbrändhet bland idrottslärare påtalar 

de olika författarna hur idrottslärarnas arbetssituation skiljer sig ifrån andra teoretiska 

ämneslärares arbetssituation både på grund av att de ofta arbetar åtskilt ifrån andra lärare men 

även den splittrade bild som finns av ämnet Idrott och hälsa (Lärarnas Riksförbund och 

Svenska Gymnastikläraresällskapet 2010, s. 5 och Fejgin, Epharty & Ben-Sira 1995, s. 66). 

Detta gör att det lätt blir ett ensamt arbete ifall man inte arbetar med några idrottslärarkollegor 

och att det är väldigt svårt att leva upp till alla olika förväntningar som finns på ämnet ifrån 

både andra lärare, arbetsledning, föräldrar och elever (Ibid.). Lärare C upplever just den typ 

av situation som beskrivs. Hon arbetar som ensam idrottslärare på sin skola och hon upplever 

att arbetsledningen på skolan och hennes kollegor som arbetar med andra ämnen inte har 
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någon förståelse för hennes frustration och den mängd arbete hon lägger ner på sin 

undervisning på grund av de rådande förutsättningarna. Just att lägga ner så mycket arbete 

och ändå inte få någon uppskattning upplever hon som väldigt jobbigt.  

 

I artikeln Work Environment and Burnout of Physical Education Teachers presenterar 

författarna som avslutning förslag på hur lärarutbildningarna på ett bättre sätt kan förbereda 

lärarstudenterna inför arbetslivet för att undvika utbrändhet (Fejgin, Epharty & Ben-Sira 

1995, s. 76). Bland annat lyfter de fram de rollkonflikter som uppstår då det finns skilda 

förväntningar på vad ämnet skall innehålla, precis som lärare C beskriver att hon upplever 

sina elevers besvikelse på idrottsundervisningen när den inte är ”som vanligt”. Lärare C 

ifrågasätter varför hennes högskola inte hade någon praktik på skolor som saknar tillgång till 

material och lokaler. Hon påpekar att de lärarstudenter som kommer ut på arbetsmarknaden 

idag ofta får tjänster med just dessa förutsättningar. För att klara av den verklighet som 

nyexaminerade lärare möts utav efter utbildningen så ställs krav på att de klarar av att arbeta 

med väldigt olika förutsättningar. Artikelns författare anser att lärarutbildningarna måste visa 

sina studenter på olika arbetssätt så att lärarna har möjlighet att kunna anpassa sina 

undervisningsmetoder utifrån de förutsättningar som råder på den skola de fått en tjänst på 

(Fejgin, Epharty & Ben-Sira 1995, s. 76).  

 

4.4 Lärarna ur ett teoretiskt perspektiv 

Genom att analysera de sex olika lärarna i denna studie och deras arbetssituationer utifrån 

krav-kontrollmodellen (Theorell 2003, s. 16 ff) eller KASAM-teorin (Antonovsky 2005, s. 

42-50) så kan jag till exempel se att lärare A upplever en stark begriplighet och en stark 

meningsfullhet, han har en tydlig struktur i sitt arbete och han har själv valt att arbeta utifrån 

rådande förutsättningar. Lärare A har även en stark hanterbarhet då han vet hur han skall 

arbeta för att få undervisningen att fungera framgångsrikt under dessa förutsättningar. Utifrån 

dessa tre faktorer så får lärare A en stark KASAM i sin arbetssituation och trivs bra med sitt 

arbete. Lärare B arbetar under samma förutsättningar på samma skola som lärare A men 

upplever en svag KASAM. Detta beror på att han inte vet hur han skall lösa 

undervisningssituationen med de förutsättningar han har och han upplever arbetsbelastningen 

och antalet arbetsuppgifter som för hög och för många. På grund av detta upplever lärare B att 

han inte kan hantera situationen på ett framgångsrikt sätt och att det inte är värt att investera 

så mycket energi och arbete som verkar krävas för att lyckas.  
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Lärare C upplever att kraven på henne är väldigt höga, både ifrån elever, arbetsledning och 

kollegor och att hon har svårt att leva upp till dessa. Beslutsutrymmet i hennes arbete är lågt, 

hon upplever att hennes undervisning styrs av de lokaler hon har tillgång till och att hon inte 

kan bedriva sitt arbete så som hon hade önskat för att hon saknar förutsättningar för detta. 

Dessutom upplever hon att stödet ifrån skolans ledning är svagt, de har ingen förståelse för 

den arbetsbörda hon har och de svårigheter hon möter. Inte heller har hon någon kollega att 

samarbeta med och få stöd ifrån. Dessa komponenter leder sammantaget till att lärare C 

hamnar i det iso-spända hörnet av kuben i krav-kontrollmodellen. Vid intervjun upplever jag 

att lärare C är frustrerad över sin arbetssituation och det är mycket möjligt att hon precis som 

modellen säger löper risk för sjukdom ifall hon fortsätter att arbeta under dessa 

förutsättningar. Att efter bara ett års arbete uppleva att man är helt slutkörd och inte längre har 

några idéer eller inspiration kvar är inte någon bra situation. Genom att koppla lärare C och 

hennes upplevelser av sitt arbete till den forskning om utbrändhet som presenterats tidigare i 

uppsatsen kan man se att lärare C upplever de problem med rollbegränsning som författarna 

presenterar som en faktor som leder till utbrändhet (Fejgin, Epharty & Ben-Sira 1995, s. 71). 

 

Lärare D, E och F arbetar under samma förutsättningar. De har även aktivt sökt sig till en 

skola som arbetar utan fast gymnastiksal för att de är intresserade av att arbeta på detta sätt. 

Arbetssituationen är med andra ord självvald. Dessa lärare arbetar under krav som de anser är 

hanterbara och de har stort beslutsutrymme i sitt arbete genom att de själva deltar vid 

planeringen av terminen och med val av vilka lokaler som skall användas. Förutom detta så 

styr de självständigt över sin arbetssituation och har en god kontakt med sin arbetsledning. De 

har haft möjlighet att arbeta fram egna upplägg på kurser samt att skolledningen har lyssnat 

på dem då de kommit med åsikter om sin arbetssituation. Detta sammantaget skapar en, enligt 

krav-kontrollmodellen, ideal situation att arbeta i. 

 

Det verkar som att en avgörande faktor för hur lärarna upplever sin arbetssituation, och 

arbetet utan en egen gymnastiksal, är ifall de själva har valt att arbeta på detta sätt. De, av de 

intervjuade lärarna, som själva valt att arbeta på detta lite mer alternativa sätt verkar se mer 

möjligheter än begränsningar och verkar må bättre i sin arbetssituation. De lärare som kommit 

direkt ifrån en lärarutbildning med en föreställning om att tillgång till en egen gymnastiksal är 

en förutsättning som skall råda i arbetslivet har blivit besvikna och frustrerade. De har inte 

nog med verktyg i sin verktygslåda med sig ifrån utbildningen, vilket leder till att de blir 



41 

 

hämmade och mår dåligt. När det sedan, i vissa fall, inte heller finns något stöd i form av 

kollegor eller arbetsledning blir situationen i längden ohållbar.  

 

Lärarnas tidigare erfarenheter verkar också kunna spela in till viss del, de lärare som upplever 

arbetssituationen som mest negativ, lärare B och C, är de lärare i studien som har minst och 

tredje minst arbetslivserfarenhet. Tidigare forskning har visat att lärare med lång erfarenhet 

kan ha svårare att anpassa sig för nya förutsättningar men i detta fall verkar det som att dessa 

lärare inte har nog kunskap och erfarenhet av att klara av de förutsättningar de tvingas arbeta 

under på ett framgångsrikt sätt (Månsson & Persson 2005, s. 336 f). Om detta i sin tur beror 

på lärarutbildningen eller de enskilda lärarna går inte att säga helt säkert utifrån denna studie, 

dock är detta lärare Cs åsikt.  

 

4.5 Slutsats 

Utifrån resultaten av denna studie har jag dragit följande slutsatser. Det är många olika 

aspekter som spelar in på idrottslärarnas arbete men att den tillgång de har till lokaler och 

material många gånger är avgörande, dock är det viktigaste inte att äga en egen gymnastiksal. 

Alternativa lokaler ställer höga krav både på lärare och elever och en redan hög 

arbetsbelastning riskerar att bli ännu högre med stressymptom som följd hos lärarna. Stöd 

ifrån kollegor och arbetsledning och att kunna påverka sin arbetssituation har visat sig vara 

viktigt.  

 

Att arbeta med alternativa lokaler ger goda förutsättningar för en flexibel arbetssituation men 

den kan lätt blir ensidig om läraren inte är väl förberedd eller har rätt kontakter/förutsättningar 

för att göra det möjligt. Den enskilda lärarens erfarenhet, att själv ha valt sin arbetssituation 

och att ha stöd ifrån omgivningen är viktigt för att det skall fungera bra. Lärarutbildningarna 

behöver ta ett större ansvar för att förbereda sina studenter inför den verklighet som faktiskt 

råder ute på skolorna, istället för att leva kvar instängda i sin egen verksamhet där tillgången 

på lokaler och material aldrig verkar sina.  

 

4.6 Kritisk metoddiskussion 

Fördelarna med metodvalet är att man kan få väldigt uttömmande svar utifrån denna typ av 

intervju samt att respondenterna har möjlighet att själva, utifrån frågorna som är öppet ställda, 

aktivt utveckla de aspekter av ämnet som de upplever som viktiga för dem utan att man som 
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intervjuare behöver känna till dessa innan. I och med detta kan för intervjuaren oväntade och 

intressanta resultat komma fram. Intervjuaren har även möjligheter att ställa följdfrågor inom 

ämnesområden som verkar intressanta och värda att utveckla. (McDonough & McDonough 

1997, s. 183 f)  

 

En nackdel med valet av denna metod är att det är väldigt tidsödande att utföra studien på 

stort antal deltagare vilket medför att gruppen som deltar i studien begränsas. En annan 

nackdel är att faktorer som dagsform, intervjuarens kontakt med respondenten i form av 

personkemi samt intervjuarens förmåga att ställa ”rätt” frågor kan påverka vilka resultat som 

kommer fram. Att urvalet inte var slumpmässigt kan påverka resultatets generaliserbarhet. 

Det är inte säkert att de intervjuade lärarna representerar idrottslärarkåren på ett bra sätt. 

Ytterligare en nackdel är svårigheten att upprepa studien för att kontrollera resultatets 

reliabilitet vilket i sig är omöjligt då det finns så många faktorer som spelar in.  

 

En nackdel med studien var att en av intervjuerna, den med lärare E och F, genomfördes som 

en gruppintervju, detta var dock på lärarnas egna initiativ. Att intervjun genomfördes på detta 

sätt kan ha påverkat resultatet gällande dessa två lärare då det inte är säkert att båda lärarna 

kom till tals så mycket som de hade gjort om intervjuerna genomförts enskilt. En talför och 

dominant person kan ta mer plats vid denna form av intervju än vad en blyg och tystlåten 

person kanske gör (Trost 2005, s. 25 f).   

 

Vilket upptagningsområde som skolorna arbetar utifrån skulle kanske kunnat ha påverkat det 

resultat som studien givit. Denna aspekt har dock ej behandlats i undersökningen. Inte heller 

har någon hänsyn tagits till vilket kön de intervjuade lärarna har. Denna studies resultat har 

inte analyserats utifrån ett genusperspektiv. Det är möjligt att ett genusperspektiv skulle 

kunna ge ytterligare djup i en kartläggning av problemet, detta är dock något som skulle 

kunna ligga till grund för vidare forskning. 
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4.7 Fortsatt forskning 

Följande områden som är anknutna till denna studies innehåll skulle vara intressanta att forska 

vidare inom: 

 

 Idrottsundervisning på friskola eller kommunal skola 

o Hur mycket kostar idrottsundervisningen per elev på gymnasiet, finns det några 

skillnader i budget för idrottsämnet beroende på om det är en friskola eller en 

kommunal skola?  

o Finns det några generella skillnader i idrottsundervisning beroende på om det är 

en friskola eller en kommunal skola? Finns det några skillnader i kvaliteten på 

idrottsundervisningen? 

 

 Lärares upplevelse i jämförelse med elevernas upplevelse 

o Hur upplever eleverna att undervisningen påverkas av att skolan saknar tillgång 

till en egen gymnastiksal? 

 

 Lärarutbildningens innehåll 

o Förbereder lärarutbildningarna sina studenter på den verklighet som de möts av 

ute i arbetslivet? 

o Hur ser lärare som kommit ut och skaffat sig arbetslivserfarenhet på den 

utbildning som de genomfört? Var utbildningens innehåll relevant i 

förhållande till de krav som de möttes av? 

 

 Upplevelse av arbetsmiljö utifrån ett genusperspektiv 

o Är det någon skillnad hur olika förutsättningar påverkar män och kvinnor? 

o Är något utav könen mer mottagliga för stress på grund av arbetsmiljön inom 

idrottsläraryrket? 
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Bilaga 1 

 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

 

Frågeställningar:  

 

 Finns det något eller några moment eller kursmål i undervisningen som 

idrottslärarna upplever gynnas eller missgynnas på grund av begränsad lokal- och 

materialtillgång? 

 

 Anser idrottslärarna att de har möjligheter att ge eleverna en komplett utbildning i 

ämnet utifrån lokal- och materialtillgången? 

 

 Hur upplever idrottslärarna att avsaknaden av en egen gymnastiksal påverkar deras 

arbetsmiljö? 

VAD? 

Vilka ämnesord har du sökt på?  

Ämnesord Synonymer 

Idrottslärare 

Lokaler 

Idrottsundervisning 

Arbetsmiljö 

Fysisk arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö 

Material 

Arbetsmiljölagen 

Physical Education teacher 

 

 

Physical Education 

Work environment 

 

Material 

 

VARFÖR? 

Varför har du valt just dessa ämnesord?  

Anledningen till att jag valde just dessa sökord var för att jag tyckte att de täckte in min uppsats 

undersökningsområde på ett bra sätt. Idrottslärare var givet eftersom det är denna yrkesgrupp som 

studien är genomförd inom. Att sedan söka på lokaler var relevant eftersom det var avsaknaden av 

tillgång till egna lokaler för idrottsundervisningen som utgjorde både grunden i studien och ett av 
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kriterierna för deltagande i studien. Att undersöka arbetsmiljön för dessa lärare i denna situation blev 

en konsekvens av studiens syfte och därför ingick både fysisk och psykosocial arbetsmiljö i sökorden. 

Även tillgången på material visade sig vara en avgörande faktor för idrottslärarnas arbetssituation 

vilket medförde att jag inkluderade även detta ord i sökningen.  

 

HUR? 

Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal  

träffar 

Antal relevanta 

träffar 

CSA 

 

Google.com 

 

 

 

 

DiVA 

 

GIH bibliotekets 

databas 

SwePub 

Physical Education – work environment –

teacher 

Idrottsundervisning - lokaltillgång  

Fysisk arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö 

Arbetsmiljölagen 

 

Idrottslärare – arbetsmiljö 

 

Arbetsmiljö – idrottslärare 

 

Work environment – teachers – school-health 

17 

 

28 

191 000 

78 800 

104 000 

 

2 

 

15 

 

7 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

KOMMENTARER:  

Vid sökning på fysisk och psykosocial arbetsmiljö har jag inte undersökt alla träffar utan endast de jag 

fann intressanta och därifrån använt en ifrån varje sökning. 

 

Då GIH vid skrivandet av denna uppsats är under ombyggnad och biblioteket har flyttat till 

provisoriska lokaler har det funnits vissa problem då delar av bibliotekets samlingar av böcker och 

artiklar inte finns tillgängliga.  

 

Genom att titta på examensarbeten inom samma ämnesområde har jag hittat ytterligare källor och 

information som passar till min studie. Jag har även hittat information genom att använda kurslitteratur 

ifrån tidigare kurser som jag hade hemma.  
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Bilaga 2 

 

Intervju för C-uppsats 

Hej! 

Här kommer huvudfrågorna till den intervju som jag kommer att genomföra med dig, 

följdfrågor kommer att tillkomma under intervjuns gång utifrån vad vi pratar om. Dina svar 

kommer att redovisas i min C-uppsats men dina personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. Jag kommer att spela in intervjun för att kunna överföra materialet till text. Det 

är frivilligt att svara på alla frågor och om du vill så kan du när som helst avbryta intervjun 

utan att behöva uppge något motiv till detta.  

 

Tack för att du ställer upp och hjälper mig i mitt arbete! 

Med vänliga hälsningar Anna Johansson 

 

Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt idrottslärare som arbetar på skolor vilka 

saknar tillgång till en egen gymnastiksal upplever att idrottsundervisningen samt deras 

arbetsmiljö påverkas.  

Intervjufrågor: 

- Berätta lite om din bakgrund som lärare och din utbildning? 

- Berätta lite kort om din nuvarande arbetsplats? 

- På vilket sätt är undervisningen inom ämnet Idrott och hälsa upplagt på din skola? 

- Beskriv ditt arbetsätt inom Idrott och hälsa? 

- Hur ser tillgången av undervisningslokaler ut i Idrott och hälsa ut på din arbetsplats? 

- Nämn några faktorer som du upplever påverkar din undervisning? 

- Vilka moment arbetar du med i Idrott och hälsa? 

- Hur upplever du att din tillgång på undervisningslokaler påverkar dessa moment? 

- Kan du ge några konkreta exempel på hur förutsättningarna påverkar din 

undervisning, positivt eller negativt? 

- Beskriv din arbetsplats/arbetssituation utifrån arbetsmiljösynpunkt? 

- Beskriv hur du upplever din arbetsmiljö påverkar dig? 


