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Inledning
Denna artikel kommer att ha ett socio-
kulturellt perspektiv vilket innebär 
att vi utgår från att lärandet inte bara 
är ett kognitivt fenomen utan också 
ett sinnligt och socialt fenomen, där 
en viktig förmåga är att kunna delta i 
en social praktik. I ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande kommer således 
aktiviteterna vara det som utformar 
ämnets praktik (1). I studien Skola-
Idrott-Hälsa 2001 (SIH) har de lärare 
som undervisade i idrott och hälsa 
undersökts via enkäter med öppna och 
slutna svarsalternativ. Med hjälp av 
dessa data vill vi, som nämns i ingres-
sen, beskriva och analysera lärarnas 
framställning av sin praktik, dvs. syn-
liggöra de miljöer och erfarenheter som 
genererar ämnets innehåll. I en tidigare 
publikation i Svensk Idrottsforskning 
2002 nummer 3 har framförallt målfrå-
gor, ämnets inriktning och lärarnas 
bedömning av elevers kompetens pre-
senterats (2). Något av detta innehåll 
kommer att återges i denna artikel, 
som också kommer att behandla frågor 
om lärarnas utbildning, idrottsliga bak-
grund och tankar om sitt lärarskap (3).

Fritt, roligt och omväxlande!    
- Lärares bakgrund och tankar om sitt yrke

 JANE MECKBACH

INSTITUTIONEN FÖR 
IDROTTS- OCH 

HÄLSOVETENSKAP, 
IDROTTSHÖGSKOLAN I 

STOCKHOLM

Forskningen om skolan handlar ofta om hur skolan borde vara,  men inte alltid om hur den är. 
Vårt syfte med denna artikel är att beskriva och analysera lärarnas framställning av sin praktik, 
dvs. synliggöra de miljöer och erfarenheter som genererar ämnets innehåll.

Figur 1. Lärarnas utbildningsbakgrund fördelat på skolår 3, 6 och 9.

Lärande, deltagande och erfarenhet 
– praktisk estetisk skolning 
Varför är det relevant att undersöka 
vilken ”kunskapsmässig” bakgrund som 
lärare inom ämnet idrott och hälsa har? 
En utgångspunkt är de praktisk este-
tiska ämnenas ”särprägel”. Kontakten 
med estetisk verksamhet (bild, musik, 
rörelse), bidrar till en internaliserad 
kunskap, erövrad genom upplevelse, 
varseblivning och kroppslig kinestetik. 
Förenklat kan detta beskrivas i termer 
av ett kunskapsinhämtande genom ett 
kännande, tänkande och görande (4). 
Det vi vet är att många unga männis-
kor tidigt möter något eller flera av de 
praktisk estetiska ämnena i sammanhang 
utanför skolan. En inte oansenlig andel 
av våra ungdomar får till exempel med 
tiden stor erfarenhet av idrottsutövning 
på sin fritid. Ungdomar som intresserar 
sig för musik får motsvarande erfaren-
heter i mötet med musikpraktiken i den 
kommunala musikskolan. Våra blivande 
lärare i idrott och hälsa har således redan 
mött konkreta budskap om hur rörelse-
träning både ska och inte ska bedrivas 
(5). Ur ett perspektiv har dessa personer 
erövrat pedagogiska/didaktiska/meto-
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fotboll och handboll) samt friidrott och 
gymnastik (kvinnor). Bland de motions-
aktiviteter som lärarna idag utövar 
dominerar aerobics, Friskis & Svettis, 
styrketräning och löpning. Följande 
bild i figur 2 illustreras aktivitetsgraden 
hos lärarna. De har kunnat avge svar i 
flera aktiviteter.

Lärarna i vår enkätstudie är väl 
bekanta med idrottskulturen, med 
idrottsutövande och idrottens organi-
sering (8). Går det att dra slutsatsen 
att detta är en av orsakerna till att 
ämnets innehåll ”legat” så konstant 
över åren? Ger den förkroppsligade 
erfarenheten, som omnämnts tidigare, 
struktur åt undervisningen? På vilket 
sätt omformas lärarnas förhållningssätt 
till idrotten när de går in i en undervis-
ningssituation? Hur möts dessa ”kul-
turer”? SIH-studien ger inte svaret på 
denna fråga, men en engelsk studie över 
idrottslärares filosofi och förhållnings-
sätt till kroppsövningsämnet konsta-
terar att lärarna i sin praktik är starkt 
influerade av idrottsdiskursen med 
dess värderingar och synsätt och att 
den idrottsliga dominansen styr även 
över de riktlinjer som styrdokumenten 
föreskriver (9). 

Viktiga mål för undervisningen?
När lärarna tillfrågades om hur de 
ställer sig till ett antal påståenden om 
”viktiga mål för undervisning i idrott 
och hälsa”, svarade majoriteten av 
lärarna att nästan alla de 16 påståen-
dena var ”ganska viktiga” till ”mycket 
viktiga”. Följande mål ansågs ”mycket 
viktiga”: att ge rekreation, att få elever 
att uppleva rörelseglädje, att utveckla 
ett bestående intresse för fysisk akti-
vitet. De målpåståenden som skiljdes 
ut från detta mönster var: att skapa 
intresse för miljöfrågor, att utbilda 
elitidrottare, att lära eleverna tävla och 
konkurrera, att uppfylla läroplanens/

Figur 2. Aktivitetsgraden hos lärarna.

diska förhållningssätt som baseras på 
konkreta erfarenheter från ett delta-
gande (och lärande) i en väl avgränsad 
socialt inriktad idrottslig verksamhet, 
där aktiviteterna strukturerar praktiken. 
Detta sammantaget gör att det är av 
intresse att studera bakgrunden hos dem 
som undervisar i idrott och hälsa. Låt 
oss börja med att kort kommentera den 
formella utbildningen hos de undersökta 
lärarna för att sedan gå vidare till lära-
rens idrottsliga bakgrund.

Utbildning och idrottslig bakgrund
Formell utbildning
I lärarstudien deltog totalt 75 lärare som 
undervisade i idrott och hälsa. Av dessa 
hade 35 lärarexamen med minst 60 
poäng i idrott (benämnda idrottslärare), 
21 hade lärarexamen med minst 5 poäng 
idrott (lärarexamen). 73 procent hade 
således genomgått en lärarutbildning. 
De resterande 19 hade ingen eller annan 
sorts utbildning (benämnda övriga). 
Annan utbildning var exempelvis 
folkhögskoleutbildning med eller utan 
inriktning mot gymnastik och idrott 
(sex personer). I gruppen övriga hade 
13 av de 19 personerna ingen utbildning 
alls inom ämnesområdet, utan endast 
en egen idrottslig erfarenhet. I figur 1 
redovisas fördelningen av lärare i ämnet 
idrott och hälsa för skolår 3, 6 och 9.

Man kan utifrån denna figur 
konstatera att ju yngre elever, desto 
lägre utbildade lärare i formell mening 
(6). Av skäl som vi inte har undersökt, 
tillsätter rektorer uppenbarligen under-
visande personal som inte är utbildad. 
Enligt vår studie verkar detta före-
komma i relativt hög omfattning för de 
yngre eleverna. En konsekvens av detta 
kan bli att undervisningen byggs upp 
kring en individs praktiska kunskap, 
vilken har sin sinnliga och motoriska 
bas djupt förankrad i kroppen (7). I en 
många gånger pressad undervisnings-
situation kan det därför lätt bli att det 
som man behärskar kroppsligen också 
kommer att dominera undervisningen: 
”en gång bollspelare - alltid trygg i 
bollspel”, ”en gång gymnast - alltid 
trygg i gymnastik”. Den heterogena 
utbildningsbakgrunden, i termer av 
den stora spridningen av ämnesmäs-
sig och didaktisk formell kunskap, gör 
att frågeställningen om individernas 
idrottsliga bakgrund blir intressant. 

Idrottslig bakgrund
Samtliga undersökta lärare har varit 
aktiva inom elitidrott och/eller bredd-
/motionsidrott.  32 av de 75 (43 %) 
lärarna har varit elitaktiva och tävlat, 
varav tio i fler än en gren. Mer än hälf-
ten av lärarna, 48 stycken, är fortfa-
rande aktiva på olika nivåer (elitidrott, 
motionsidrott och/eller på ledarnivå). 
Ingen skillnad i aktivitet föreligger 
mellan de tre lärarkategorierna. De 
kvinnliga lärarna är mer representerade 
i kategorin nu aktiva på motionsnivå 
och tävlar inte, fler manliga lärare 
tävlar på olika nivåer. 34 av 75 lärare 
har varit eller är aktiva som ledare, 
19 har varit eller är styrelseledamöter. 
Fyra av de 75 spelar fortfarande fotboll 
och innebandy på elitnivå. De domi-
nerande idrotterna som lärarna varit 
aktiva inom är bollspel (framförallt 

Samtliga lärare i undersökningen har varit 
aktiva inom elit- eller motionsidrott och mer än 
hälften är fortfarande aktiva på fritiden. 
Bildbyrån Hässleholm
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kursplanens mål. Svarsmönstret visade 
ingen skillnad beroende på om läraren 
var bosatt i storstad eller i glesbyggd, 
var utbildad eller outbildad (10). I 
materialet finns en tendens att lärare 
för de äldre eleverna verkar bedöma 
påståendet ”uppfylla läroplanens/kurs-
planens mål” som mindre viktigt än vad 
lärarna för de yngre eleverna gjorde. 
Ingen outbildad lärare ansåg det vara 
”mycket viktigt” att uppfylla läropla-
nens/kursplanens mål. Troligtvis beror 
det sistnämnda på en faktisk okunskap 
om kursplanen i sig och inte att man 
aktivt tagit ställning mot styrdoku-
mentet. Resultaten om vad som ansågs 
som ”viktiga mål med undervisningen”, 
bekräftas också av den intervjustu-
die som genomfördes i samband med 
datainsamlingen på Idrottshögskolan i 
Stockholm (SIH 2001).

Bedömning av elevers kompetens
Figur 3 visar hur lärarna bedömer 
elevers kompetens i olika moment inom 
ämnet idrott och hälsa. Lärarna svarar 
att det eleverna behärskar allra bäst 
är bollspel, vilket verkar vara rimligt 
om man sätter nedlagd tid på aktivitet 
i relation till bedömning av uppnådd 
kompetens i år 9. Vår tolkning av 
resultatet är att det förefaller vara helt 
följdriktigt – det man ägnar mycket tid 
åt blir man också ”bra” på. 

När det gäller underlag och 
bedömning för betygssättning svarar 
lärarna att detta sker främst genom 
observationer av praktisk färdighet 
samt ledaruppgifter. Man kan notera 
att ledaruppgifter inte finns med som 
betygskriterium i styrdokumenten 
för grundskolan, varken i uppnående 
målen eller som ett kriterium för 
godkänt. Intressant vore att närmare 
studera hur lärarna i realiteten bedömer 
elevers kunskapskvaliteter i relation till 
uppnående målen för år 5 och år 9. I 
styrdokumentens uppnående mål står 
bl.a. angivet: ”att behärska olika moto-
riska grundformer och utföra rörelser 
med balans och kroppskontroll”, ”ha 
grundläggande kunskaper i friluftsliv 
och känna till allmänna principer för 
allemansrätten”, ”kunna orientera i 
okända marker”, ”kunna simma och 
hantera nödsituationer vid vatten”, ”ha 
kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter”. 
Tabell 1 visar de undersökta elevernas 
höstbetyg i år 9 för idrott och hälsa. 
Betygsstatistiken visar på en dubbelt så 
hög andel mycket väl godkänd (MVG) 
för pojkar som för flickor. Snedfördel-
ningen av betyget MVG ger anledning 
att i framtiden speciellt studera betygs-
sättningen i relation till ämnets inrikt-

ning.

Vad säger eleverna?
Det eleverna tycker bäst om att 
möta i undervisningen är bollekar 
och bollspel. De yngre eleverna (år 
3) framhåller även aktiviteter som 
redskapsgymnastik och simning. Det 
eleverna tycker minst om är dans 
och orientering. Vi kan konstatera 
att eleverna mest möter bollekar och 
bollspel, både i skolundervisningen 
och på sin fritid. En tolkning av elev-
ernas svar kan vara att det eleverna 
utövar mycket tycker de om och 
känner sig trygga med. På frågan vad 
eleverna tycker att de lär sig i under-
visningen uppger majoriteten att de: 
lär sig hur olika idrotter går till, lär 
sig samarbeta, blir starkare och får 
bättre kondition, lär sig sånt de kan 
ha nytta av.

När eleverna tillfrågas om sin syn 
på ämnet svarar majoriteten av de 
tillfrågade eleverna att de: tycker att 
ämnet är roligt, inte vill slippa idrott 
och hälsa, inte tycker att ämnet bör 
vara frivilligt, inte känner sig dåliga 
i ämnet eller missmodiga då de ska 
byta om eller duscha. Majoriteten av 
eleverna svarar i elevenkäten att de är 
positiva till ämnet, att de inte känner 
sig rädda, nervösa eller dåliga i, under 
eller efter en lektion. Dessa resultat 
överensstämmer med andra studier 
(11). Vi vet också att med stigande 
ålder tappar ämnet en del av sin 

popularitet. 

Hur går det till?  – den didaktiska proces-
sen!
Hur har ditt eget sätt att undervisa 
förändrats sedan du började arbeta som 
lärare i idrott och hälsa? Genomgående 
kommenterar de lärarutbildade att man 
låter eleverna medverka mer i under-
visningen än tidigare. De äldre lärarna 
kommenterar också att de inte visar 
själva längre. Det sistnämnda nämns så 
ofta att det måste tolkas som att idén 
om läraren som den goda förebilden, i 
termer av den som kan övningen bäst, 
lever kvar inom yrket (12). 

På frågan om lärarna gör någon 
skillnad i sin undervisning mellan 
flickor och pojkar svarar 52 av de 69 
lärarna, att de inte skiljer på aktiviteter 
för pojkar och flickor. De kommente-
rar dock att valen som eleverna själva 
gör faller olika ut. Pojkar vill ha mer 
bollspel och flickorna mer aerobics och 
musikprogram. De 17 lärare som svarar 
ja på denna fråga, motiverar sina svar 
på ett liknande sätt, som de som svarar 
nej. Även de menar, att det blir mer 
rörelse och musik med flickorna och 
mer bollspel med pojkarna. Några av 
de kvinnliga lärarna skriver fram att det 
är fler flickor idag som är intresserade 
av bollsporter. En lärarutbildad lärare 
svarar att hon vill ”peppa” respektive 
pojkar och flickor till att göra vad de 
tycker är jobbigt och/eller tråkigt. Man 
kan tolka svaren som att lärarna har en 

Betyg i Idrott och hälsa Flickor Pojkar

Ännu ej godkänd 2 % 1 %

Godkänd 43 % 25 %

Väl godkänd 42 % 48 %

Mycket väl godkänd 13 % 25 %

Tabell 1. Elevernas höstterminsbetyg i skolår 9, SIH studien. 

Figur 3. Lärares bedömning av elevers kompetens.
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något försiktig eller omedveten inställ-
ning till denna fråga. Hur ser de verk-
samma lärarnas hållning ut i relation 
till den dominerande idrottsdiskursen? 
Är det så att den ökade elevmedverkan 
också innebär att redan förutbestämda 
mönster inom idrotten dominerar val 
av innehåll i ämnet idrott och hälsa. Är 
detta en förklaring till varför verksamhet 
som icke är idrottsligt kodad har mar-
ginaliserats, som till exempel friluftsliv, 
dans, simning? 

Vem planerar och bestämmer och 
hur instruerar man? Svaren ger en bild 
av att man blandar undervisningssätt. I 
skolår 9 planerar och bestämmer mer än 
hälften av lärarna ibland, samtidigt som 
man svarar att ”eleverna bestämmer och 
jag organiserar” i motsvarande grad. 
På påståendet att ”eleverna bestämmer 
innehåll och jag planerar” svarar 13 av 
de 25 lärare som undervisar i skolår 9, 
att detta förekommer ibland. Däremot 
är det i princip ingen som använder 
tekniska hjälpmedel som video. Det är 
alltså svårt utifrån det sätt som frågefor-
muläret är utformat på att ge ett tydligt 
svar på vilka undervisningsformer som 
dominerar. Vi får nöja oss med att kon-
statera att undervisningssätten verkar 
variera i alla de undersökta skolåren (år 
3, 6, 9) och att elevinflytandet i någon 
form förekommer i flera av de undervis-
ningssätt som beskrivs.

I en forskningsöversikt av Folkhäl-
soinstitutet av barn i åldrarna 4–12 år, 
konstateras att när barn får bestämma 
mer påverkas deras hälsa (13). Positiva 
effekter av ökat inflytande inverkar 
framförallt på det som forskarna defi-
nierar som social och intellektuell hälsa, 
medan fysisk och psykisk hälsa inte alls 
påverkas. En översikt som denna gör 
att det finns anledning att fundera över 
utifrån vilka grunder man som lärare 
arbetar med medbestämmande och 
inflytande. Av nämnda översikt fram-
går att barns sociala hälsa i termer av 
förmåga att interagera stärks, detsamma 
gäller barnens kognitiva förmågor 
och prestationer (intellektuell hälsa), 
men förmågan har ingen betydelse för 
barns självkänsla, kroppsuppfattning, 
ångestbenägenhet (psykisk hälsa) eller 
deras fysiska hälsa i form av kroppsliga 
förmågor som motorisk utveckling och 
motoriska färdigheter. Hur elevers infly-
tande över undervisningen i idrott och 
hälsa ska utformas finns anledning att 
återkomma till i den avslutande diskus-
sionen.

För- och nackdelar med att vara lärare i 
idrott och hälsa
Låt oss återvända till rubriken på denna 

artikel: Fritt, roligt och omväxlande! 
Citatet är ett ofta återkommande sätt 
att formulera fördelen med att vara 
lärare i idrott och hälsa. Möjligheten 
att kunna få vara utomhus, att få 
arbeta med ett populärt ämne, att få 
röra på sig, att få möta barn och ung-
domar, är ytterligare några omdömen 
som återkommer. Bland dem, som har 
lärarexamen och endast några få poäng 
idrott, skiljer sig svaren åt mot idrotts-
lärarna. De mest återkommande kom-
mentarerna handlar här om att ”det 
är roligt att se hur barnen utvecklas”, 
att ”man får en mer omfattande syn på 
elevernas olika sidor” och att man ”får 
vara tillsammans med barnen i annat 
sammanhang än i klassrummet”. Bland 
de 19 som inte har vare sig lärarexa-
men eller högskoleutbildning inom 
idrott var de mest frekventa svaren att 
yrket är ”fritt, roligt och omväxlande”.

Vilka nackdelar lyfter lärarna fram? 
Här svarar lärarna oavsett utbild-
ningsbakgrund att arbetsmiljöfaktorer 
som hög ljudvolym, stress, lokalernas 
utseende (t.ex. smutsiga, mörka, små) 
och den fysiska belastningen utgör 
den negativa sidan av yrket. Några av 
lärarna lyfter dessutom fram ämnets 
låga status, nedvärderingen av ämnet, 
den ökade arbetsbördan, gruppstor-
lekarna och de många undervisnings-
grupperna. Yrkets negativa sidor 
handlar om kroppslig belastning av 
olika art, som gäller både den psyko-
sociala miljön och den rent fysiska. 
Andelen omplacerade och/eller vidare-
utbildade lärare inom idrott och hälsa 
är hög. Arbetsmiljön och arbetsskador 
var också en av orsakerna till att de 
fackliga organisationerna stöttade 
förslaget om en grundskolelärarutbild-
ning med minst två ämnen även för 
idrottslärare. 

Att tolka lärarnas svar utifrån dessa 
korta kommentarer är vanskligt. Det 
är frestande att kommentera att få, om 
ens någon, av de formellt utbildade 
lärarna lyfter fram lärprocesser eller 
någon annan kunskapsaspekt, vilket ett 
par av lärarna med klasslärarexamen 
gör. De flesta lärare stannar vid kom-
mentarer om elevkontakt och rörel-
seglädje. Karlefors avhandling visar 
även den att lärarna trivs med sitt yrke. 
Viktiga beståndsdelar i denna trivsel är 
eleverna och friheten. I hennes studie 
lyfter hon också fram att en grupp 
flerämneslärare framhåller att de själva 
har roligt på lektionerna, vilket ingen 
ettämneslärare gör (14). Man kan dock 
inte utifrån denna enkätfråga dra slut-
satsen att andra perspektiv saknas. En 
engelsk studie hävdar dock att idrotts-
ligt orienterade lärare betonar sociala 
inlärningsmål mer än icke traditionellt 
idrottsutbildade, vilka sätter lärande-
processer främst (15). 

Förväntningar och förändringar av 
yrkesroll och ämnesinnehåll
Förändringar över tid
Vad har skett med idrottsundervis-
ningen över tid? Hur upplever lärar-
gruppen sin arbetssituation efter Lpo 
94? I studien finns lärare som verkat i 
33 år upp till endast ett par månader. 
Den genomsnittliga tiden i yrket var 
för den undersökta gruppen 16 år. Här 
har lärarna återigen själva formulerat 
sina svar. Den neddragning i tid som 
ämnet fått kännas vid, framförallt i 
samband med Lpo 94, lyfts fram av en 
majoritet av lärarna. Vidare markerar 
många av de examinerade idrottslä-
rarna att tiden till annat arbete inom 
skolan ökat betydligt. Figur 5 visar hur 
lärarna uppfattar att deras arbetssitua-
tion förändrats efter införandet av den 

mycket bättre

bättre

oförändrad

något sämre

mycket sämre

Figur 5. Upplevd arbetsförändring efter införandet av Lpo 94.
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senaste läroplanen. 
Om man sammanför kategorisvaren 

”mycket bättre” och ”bättre arbetssitua-
tion” menar 14 procent av lärarna att så 
blir fallet. 38 procent svarar att arbetssi-
tuationen är oförändrad, och 48 procent 
att den har försämrats (kategorisvaren 
något försämrad och mycket försäm-
rad sammanslaget) (16). Ingen skillnad 
framträder mellan de manliga och 
kvinnliga lärarnas svar. Någon analys 
beträffande relationen svar och antalet 
år i tjänst har inte gjorts. En återkom-
mande reflektion i samband med läro-
planer och deras påverkan på lärares 
undervisning är att de förändringar 
som föreslås ofta är dåligt förankrade i 
lärarkåren, och/eller att det inte tillförs 
resurser som gör det möjligt för lärarna 
och skolan att förbereda en mer genom-
gripande förändring av verksamheten. 
Detta medför att verksamheten många 
gånger fortskrider utan att någon nämn-
värd förändring kan skönjas, alternativt 
tar förändringen mycket lång tid.  

I de öppna svarsalternativen hos de 
lärare som varit med sedan början av 
1980-talet, framkommer att samunder-
visningen också påverkat verksamheten 
på ett påtagligt sätt. De öppna svaren 
ger dock ingen kunskap om på vilket 
sätt den har förändrats. Några lärare 
lyfter fram att undervisningsgrupperna 
har blivit större och att det blivit fler 
barn med särskilda behov. Ett par lärare 
påpekar att Lpo 94 också har bidragit 
till att förändra synen på ämnet: ”mer 
hälsa”, ”från prestation till ett socialt 
ämne”. Ingen av de övriga lärarna med 
lärarexamen kommenterar ”ökad tid” 
till annat arbete, vilket man får tolka 
som att dessa lärare har haft en annan 
beredskap för arbetsuppgifter utanför 
lektionssalen.

På frågan om det skett någon för-
ändring av aktiviteterna över tid svarar 
lärarna med kommentarer som handlar 
om att det har blivit mer bollspel, mer 
musik och rörelse samt mer hälsoinrik-
tad undervisning än tidigare. Samtidigt 
lyfter andra lärare fram i sina svar att 
både kvantitet och kvalitet i många 
gymnastiska och idrottsliga moment 
sjunkit hos de flesta eleverna. En lärare 
formulerar sig på följande sätt: ”den 
fysiska biten har ökat, kunskapsbiten i 
olika idrotter har minskat”. Flera lärare 
menar också att man tar större hänsyn 
till elevernas åsikter och synpunkter på 
undervisningens innehåll idag. En lärare 
uttrycker detta med orden: ”tar mer 
hänsyn till elevers önskemål, individu-
aliserar mycket mer”. En annan skri-
ver: ”Jag prioriterar rörelse istället för 
teori”.

Framtiden 
Kommer de lärare som ingått i under-
sökningen vara kvar i yrket om fem år? 
Majoriteten av de undersökta lärarna 
svarar ja. En av lärarna utrycker sig 
med orden: ”trivs mycket bra med 
jobbet … roligt och flexibelt med 
oanade möjligheter att påverka och 
fostra dagens barn och ungdomar på 
ett bra sätt, genom idrott, lek och sam-
hörighet”. En annan formulerar sig på 
följande sätt: ”trivs med jobbet… det 
finns inget ämne som ger sådan respons 
som idrott och hälsa”. De som känner 
sig tveksamma uppger skäl som ålder 
och/eller schematekniska orsaker till 
att de eventuellt inte skulle finnas kvar. 
Bland de lärare som svarat ja finns 
kommentarer till svaret, som ändå 
andas en viss tveksamhet. Kommenta-
rerna handlar om att man vill fortsätta 
så länge ”kroppen håller” eller att 
”ämnets status inte får sjunka mer”. Av 
de icke utbildade hoppas fyra av 19 att 
de ska kunna utbilda sig till idrottslä-
rare i framtiden.

Sammanfattning
Vem är läraren i idrott och hälsa? SIH 
projektets lärarstudie visar att lärarna 
har en mycket varierad utbildningsbak-
grund. Av de lärare som ingår i studien 
har endast 50 procent en lärarexamen 
inom ämnesområdet, bland dessa 
finns både ett- och tvåämneslärare. 
Lärarstudiens empiri baseras på ett 

rikstäckande slumpmässigt urval av ett 
antal grundskoleklasser i år 3, 6 och 9 där 
de lärare som undervisar de utvalda klas-
serna i idrott och hälsa har undersökts. I 
tidigare studier av lärare i idrott och hälsa 
har urvalskriterierna formulerats på annat 
sätt. I vissa studier har endast utexamine-
rade gymnastik-/idrottslärare ingått och i 
vissa fall har urvalskriteriet inte redovisats 
i detalj. Den blandade utbildningsbak-
grunden som framträder i lärarstudien kan 
troligtvis förklara varför vissa resultat ser 
annorlunda ut mot tidigare studier.

Vilka förändringar har påverkat 
ämnet? Det är kanske inte så förvånande, 
med tanke på ämnets karaktär, att ned-
skärningen av tiden till förfogande är den 
faktor som påverkat både lärarna och 
ämnet mest. Mindre tid, ett förändrat och 
utökat ämnesinnehåll har i praktiken inne-
burit att lärarna har fått fler klasser och 
än fler elever att undervisa samt relativt 
sett betydligt mindre tid till innehållet. 
Till detta kommer också styrdokumen-
tens krav på att se till individens behov. 
Innehållet blir således kvalitativt svårt 
att hantera, parallellt med att tidsfak-
torn tenderar att bli en arbetsmiljöfråga. 
Ingen lärare lyfter fram att man har tagit 
bort vissa moment som exempelvis något 
bollspel, redskapsgymnastik, simning eller 
friluftsdagar vilket kan tyckas förvånande. 
Däremot framhåller man att kvaliteterna 
på de gymnastiska och idrottsliga färdig-
heterna har sjunkit.

Flera lärare anger att elevmedverkan 

 Vid sidan av bollspel är simning en populär aktivitet. Pressens Bild
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ingår som en del i deras sätt att lägga 
upp undervisningen. Eleverna bidrar 
”ofta eller ibland” till innehåll och 
ledning av lektioner. Vid ett första 
påseende kan denna elevmedverkan 
uppfattas som något mycket positivt; 
elevengagemang och elevaktivitet. 
I relation till den tidigare nämnda 
forskningsöversikten kring barns hälsa 
i relation till inflytande finns anledning 
att reflektera kring vad som påverkas 
positivt, förstärks. Elevernas inflytande, 
i detta fall över val av aktiviteter och 
arbetssätt, kan bidra till att ämnesin-
nehållet vidmakthålls utifrån idrottsdis-
kursens normer och värderingar, vilket 
kan ifrågasättas ur ett jämställdhets- 
och hälsoperspektiv. Detta kan gälla allt 
från vilka aktiviteter som kan komma 
ifråga, hur dessa ska genomföras, till 
vilka (i termer av flickor och pojkar) 
som kan eller ska utföra respektive 
aktivitet. Men, enligt bl.a. den forsk-
ningsöversikt som nämndes tidigare, 
kan barns och ungdomars inflytande 
också medverka till att elever väljer 
bort ett motoriskt utmanande innehåll 
och/eller att deras tilltro till sin egen 
”kroppsliga” förmåga inte utvecklas. 

Elevledda lektioner eller uppgifter 
är uppenbarligen ett betydande inslag i 
ämnets undervisning idag. Kursplanen 
betonar i och för sig, som ett av sina 
många strävans mål, att elever ska 
utveckla förmågan att organisera och 
leda aktiviteter. Hur balansen mellan 
pedagogens roll och elevernas medver-
kan ska se ut, bör nog uppmärksammas 
ur flera perspektiv.

När talar man om lärandet inom 
idrott och hälsa? De undersökta lärarna 
kommenterar inte i sina svar ämnet 
eller lärandet i termer av rörelsebild-
ning, kroppserfarenhet, koordinativ, 
rytmisk och motorisk förmåga, etc. 
Dessa kunskapsmål återfinns i kurs-
planen tillsammans med formuleringar 
kring vikten av att utveckla individens 
sociala, psykiska förmåga och självbild. 
Att som forskare undersöka lärarnas 
syn på sitt ämne och relatera detta till 
styrdokumentens formuleringar är ett 
vanligt förfarande när man söker efter 
vilken kunskapsmassa som bearbetas 
eller inte, dvs. hur ämnets praktik borde 
se ut. Den diskrepans mellan styrdoku-
mentens formuleringar kring kunskap 
och lärarnas svar, vilken framträder i 
flera av lärarstudierna i SIH undersök-
ningen, gör att man behöver fundera 
över hur ”fråga – svar” egentligen möts 
på det förståelsemässig planet. Vad är 
det vi som forskare söker i tolkningen 
av lärarnas svar? Kanske talar forskare 
och lärare till viss del förbi varandra? 

(2002): Ledarna och barnidrotten: idrottsle-
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utvärderingen av ämnet som genomfördes för 
drygt 10 år sedan.

9. Green, K. (2000): ”Extra-Curricular Physical 
Education in England and Wales: A Sociological 
Perspective on a Sporting Bias”, in European 
Journal of Physical Education 2000, vol, 5:2, 
pp. 179–207.
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med idrott och hälsa. En studie av vad lärare 
i idrott och hälsa har i fokus. Examensarbete 
17:2002. Stockholm: Idrottshögskolan.

11. Eriksson, C., m.fl. (2003): Skolämnet idrott 
och hälsa i Sverige – en utvärdering av läget 
hösten 2002. Örebro: Örebro universitet. I 
delstudie om lärarna i idrott och hälsa framkom 
att drygt 80 procent av de tillfrågade lärarna 
hade en lärarutbildning. Det var dock färre 
utbildade lärare på grundskolan än i gymnasie-
skolan. Se vidare Karin Redelius artikel om de 
elever som inte är odelat positiva till ämnet. 

12. Lundvall, S. Meckbach, J. (2003): Ett ämne 
i rörelse: Gymnastik för kvinnor och män i 
lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralin-
stitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under 
åren 1944 till 1992. Diss. Stockholm: HLS 
förlag.

13. Wennerholm, J. P., Bremberg, S. (2004): 
När barn och ungdomar får bestämma mer 
påverkas hälsa. En systematisk forskningsöver-
sikt. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitutet.

14. Karlefors, I. (2002): Att samverka eller…?: 
om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska 
grundskolan. Diss. Umeå: Umeå universitet.

15. Curtner-Smith, M. D., Meek, G. A. (2000): 
“Teacher´ value orientations and their compat-
ibility with the National Curriculum for Physi-
cal Education” in European Physical Education 
Review. Vol. 6:1, pp. 27–45.

16. Se även Karlefors, I (2002) som på ett 
liknande sätt konstaterar att en klar majoritet 
av lärarna främst såg nackdelar med införan-
det av den nya läroplanen. Förändringar som 
uppfattades negativt var bl.a. minskad tid och 
det arbetstidsavtalet som blev en följd av imple-
menteringen av Lpo 94. Arbetstidsavtalet kom 
att innebära mer arbetsplatsförlagd tid och att 
idrottslärarna inte blev likställda med andra 
lärare vad gällde undervisningsskyldigheten.

17. Whitehead, M. (2001): ”The concept 
of Physical Literacy”, in European Journal 
of Physical Education 2001, vol.6: 6, pp. 
127–138.

Lärarna har i sin praktik, enligt 
denna studie, valt att koncentrera sig 
på att det ska vara roligt att röra sig 
i en socialt fostrande och tillåtande 
miljö. Hur denna rörelseglädje, som 
förutsätts vara ingången till ett senare 
fysisk aktivt liv, kommer till uttryck 
(formuleras) i lärarnas arbete med 
eleverna, kan inte vår studie fånga 
upp – men Meckbachs och Thedin 
Jakobssons intervjustudier tyder på att 
den upplevande kroppen är ”oformu-
lerad” inom skolämnet, men ständigt 
närvarande i lärarnas tankar om sin 
undervisning. Utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande kan vi konstatera 
att eleverna i ämnet idrott och hälsa får 
kunskaper som ger dem möjlighet att 
medverka och delta i den socialt utfor-
made idrottsliga praktik som verkar 
konstituera ämnet idrott och hälsa. De 
förvärvar kunskaper i regelefterlevnad, 
samarbete och hur olika idrottsliga 
färdigheter ska utövas. Av de lärare 
som ingår i studien framhåller ingen att 
de har fördjupat sig inom det tämligen 
komplexa området ”hälsa” eller hälso-
arbete, vilket man kan förmoda också 
får återverkningar på de aktiviteter 
och den miljö som i slutändan skapar 
ämnets innehåll.

Diskussioner om vad som ska eller 
bör utgöra grunden för ämnet före-
kommer i många länder.  I exempelvis 
Storbritannien försöker lärarutbildare 
lansera begreppet bildning (literacy) 
för att på så sätt utvidga kunskapsbe-
greppet (17). Vår text får ses som ett 
bidrag i arbetet med att ”formulera 
det oformulerade” kring det som utgör 
innehållet och miljön för lärandet i 
ämnet idrott och hälsa. 
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