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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet var att undersöka och analysera om, och i så fall hur, lärares egna 

erfarenheter från föreningsidrotten har betydelse för planeringen av undervisningen i skolans 

ämne Idrott och hälsa samt belysa de eventuella konsekvenserna detta kan få för eleverna. 

Studien använde sig av följande frågeställningar: 

- Undervisar lärare i Idrott och hälsa i större utsträckning inom moment som de har egna 

erfarenheter av från föreningsidrotten än inom moment där de saknar egna erfarenheter? 

- Använder lärare i Idrott och hälsa de idrotter som de själva har erfarenhet av inom ämnets 

undervisning i syfte att eleverna skall lära sig något mer än själva idrottens utförande? 

- Finns det elevgrupper som gynnas eller missgynnas av lärarens egna föreningsidrottsliga 

erfarenheter? 

Metod 

Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer med lärare i två F-9 skolor i 

Stockholms län. Totalt genomfördes sex intervjuer. Intervjupersonerna var tre män och tre 

kvinnor i åldrarna 28 till 63, samtliga med behörighet att undervisa i ämnet Idrott och hälsa. 

En dokumentinsamling med lärarnas lektionsplaneringar kompletterade intervjuerna.    

Resultat och slutsats 

Studiens resultat visar att lärare använder moment i undervisningen som de själva har 

erfarenhet av i större utsträckning än övriga moment. Detta görs inte i ett medvetet metodiskt 

inlärningssyfte utan motiveras med generella hänvisningar till kurs- och läroplaner samt 

elevers uppskattning. Resultatet pekar på att det finns elevgrupper som gynnas och 

missgynnas av lärarnas egna idrottserfarenheter. 

 

Lärarnas föreningsidrottsliga erfarenheter kan alltså få till följd att föreningsidrotten (och då 

särskilt bollspelen) får ett alltför stort genomslag i skolans idrottsundervisning. Detta trots att 

skolans undervisning i första hand skall regleras av kurs- och läroplaner. Det är något som 

kan påverka både idrottslärarnas val av lektionsinnehåll samt hur de ser på elever som själva 

är aktiva idrottsutövare. 

 

Nyckelord;  Habitus, föreningsidrott, skolidrott, metodik, lektionsplanering  
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Inledning 

Tanken bakom denna uppsats grundar sig i en konversation som utspelade sig i lärarrummet 

på en grundskola i en av Stockholms södra förorter under våren 2011. Här framfördes åsikten 

att man genom att välja att bli idrottslärare valde den absolut enklaste av alla läraruppgifter. 

Allt man behövde göra som lärare i ämnet Idrott och hälsa var att hålla eleverna glada och 

tillfreds genom att rulla ut en boll och spela fotboll, då rörde de ju på sig. 

 

Det kan givetvis anses besvärande när en utbildad lärare i en sådan konversation väljer att 

bortse från befintliga kursplaner och styrdokument genom att uttrycka sig på det viset, om än i 

ett för den tillfälliga debatten provocerande syfte. Än mer besvärande kan det anses för oss 

som faktiskt gjort det medvetna valet att bli idrottslärare när det är en kommentar som ofta 

återkommer i diskussionerna kring ämnet. Varför har då många människor en bild av 

idrottslärare som starka förespråkare av bollspel, och än viktigare, finns det någon substans i 

den? 

 

Att bollsporter faktiskt är det moment som används främst inom Idrott och hälsa har 

undersökningar från Skolverket visat (2005, s.24), men handlar det verkligen bara om att man 

som lärare vill vara eleverna till lags? I en lärarexamen ingår också kunskap om att tolka och 

följa kursplaner och styrdokument med tydliga kunskapsmål för eleverna. Något mål med det 

uttryckliga syftet att man som lärare genom lektionsinnehållet skall göra eleverna glada kan 

inte hittas någonstans i dessa. 

 

Varför används då just bollsporter i så stor utsträckning? En möjlighet är att de lämpar sig 

som metodik i många fall. Eller möjligen, efter den tanke som formades i lärarrummet denna 

dag, så är det lärarnas egna idrottserfarenheter som påverkar. Bollsporter är ju nämligen också 

den form av föreningsidrott med överlägset flest utövare både idag och de senaste 

decennierna (Riksidrottsförbundet 2010, s.2-5; Blom & Lindroth 2002, s.231), rimligtvis då 

även bland elever såväl som bland idrottslärare. 

Bakgrund 

Våren 2003 genomförde Skolverket en nationell undersökning av grundskolan, den största 

någonsin. Huvudsyftet var att granska skolans arbete med måluppfyllelse och samtliga ämnen 

granskades i detalj. Resultaten inom ämnet Idrott och hälsa visar, som det nämndes ovan, att 



 

just bollsport är det främst förekommande momentet inom idrottsundervisningen (Skolverket, 

2005, s24). Att idrottslärare över hela landet använder sig av bollspel i den utsträckningen kan 

anses förvånande då aktiviteten inte nämns inom kursplanerna för ämnet eller i de mål som 

eleverna skall uppnå under sin skolgång (Skolverket 2011, s.51-61).  

 

Det kan finnas ett flertal anledningar till detta. Elevinflytande är en av faktorerna att ta hänsyn 

till. Mer än hälften av eleverna och nästan tre fjärdedelar av lärarna uppger i samma 

undersökning att eleverna själva ges möjlighet att påverka lektionsinnehållet mycket eller 

ganska mycket inom ämnet. Att bollsporter tillhör de mest populära idrotterna bland både 

pojkar och flickor i hela landet sett till deltagande i idrottsföreningar (Riksidrottsförbundet 

2010, s.3) skulle med ett sådant elevinflytande kunna antas vara en bidragande faktor.  

 

En annan bidragande faktor kan också vara den att bollsporter ges ett visst utrymme inom 

ramen för idrottslärarutbildningarna (SU 2010, s.19; GIH 2011, s.2). Därmed kan det av 

många lärare anses vara en metodisk väg till andra uppnåendemål i kursplanen, som till 

exempel att utveckla ett bestående intresse för fysisk aktivitet hos eleverna (Skolverket, 2011 

s.51). Detta uppges även som en av anledningarna till användandet av bollsporter av flera 

lärare i en rapport från Myndigheten för skolutveckling (2007, s.16). Det är även ett vanligt 

motargument mot kritiken av det stora användandet av bollspel under idrottslektionerna 

(Sandahl 2004, s.66f) 

 

Inom ramen för detta arbete ges dessa möjliga förklaringar främst ett kompletterande 

utrymme till möjligheten som lyftes i inledningen, att det kan vara lärarens egna tidigare 

erfarenheter som främst styr innehållsfördelningen vid lektionsplanering. Att en människas 

samlade livserfarenheter medvetet eller omedvetet kan påverka de val man väljer att göra. 

 

Omfattande personliga erfarenheter från föreningsidrotten hos svenska idrottslärare skulle 

således möjligen kunna influera deras yrkesutövande. Björn Sandahl för ett relevant 

resonemang på området i rapporten Mellan nytta och nöje. Här anser han att idrottslärarna är 

förvaltare av ämnet och de utgör också utgångspunkten för en undersökning där han belyser 

lektionsinnehållet i ämnet Idrott och hälsa (2004, s.51-68).  

 

Sandahl lyfter fram de tre områden som han anser har haft det största inflytandet över 

idrottslärarnas yrkesutövande det senaste halvseklet. Dessa områden är statsmakten, de 



 

materiella förutsättningarna samt olika intressegrupper. Med intressegrupper syftar Sandahl 

här främst på Riksidrottsförbundet. Dels har förbundet varit en remissinstans för läro- och 

kursplaner, dels har man genom Skolidrottsförbundet haft inflytande över den frivilliga 

skolidrotten. Främst av allt har man en dominant ställning inom den frivilliga 

föreningsidrotten vilket Sandahl menar är något som spillt över och påverkat skolans 

idrottsundervisning (Sandahl 2004, s.44-62). 

 

För att visa detta använder han sig av resultat från en lärarenkät gjord 2001 och jämför med 

tidigare enkätundersökningar över lektionsinnehåll samt statistik över antal deltagare inom 

föreningsidrotten. Dessa resultat pekar på att innehållet på idrottslektionerna, med några 

undantag, speglar populariteten hos föreningsidrotterna. Sandahl stödjer detta med att närmare 

tre fjärdedelar av idrottslärarna hade en bakgrund inom föreningsidrotten under 1990-talet och 

att idrottsutövandet är så pass stort bland skolungdomar. Därav menar han att det är helt 

omöjligt att bortse från slutsatsen att Riksidrottsförbundet utövat en betydande påverkan på 

skolidrotten (Sandahl 2004, s.63-68). 

 

Sandahl återkommer i den argumentationen ofta just till det stora antal elever som deltar inom 

föreningsidrotten och det tryck han menar att de utövar på läraren och därmed 

lektionsplaneringen med sina fritidsintressen. Detta argument, som också nämndes tidigare i 

det här arbetet, är säkerligen inget argument att bortse från. Däremot väljer Sandahl att bortse 

från en annan möjlighet i sitt resonemang. Detta inflytande behöver inte vara medvetet utövat 

av Riksidrottsförbundet, det kan möjligen också vara resultatet av en av de saker han själv 

kort nämner, lärarnas personliga idrottserfarenheter. Det innebär att lärarna själva inte 

behöver vara medvetna om de förutsättningarna de skapar för eleverna under planeringen av 

lektionsinnehållet. Det bör även noteras att även om idrottslärarnas personliga erfarenheter 

nämns som en möjlig faktor som kan ha inflytande på lektionsplaneringen så undersöks inte 

det specifika sambandet vidare i studien (Sandahl, 2004 s.62f). 

 

En undersökning gjord på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm stärker Sandahls 

beskrivning av idrottslärarnas personliga erfarenheter från föreningsidrotten. Detta genom att 

visa på att samtliga deltagare inom idrottslärarutbildningen där själva hade erfarenhet från 

föreningsidrotten och dessutom hade utövat sina respektiva idrotter på elitnivå (Meckbach & 

Wedman, 2007-01-31). Detta innebär att många idrottslärare har med sig personliga 

erfarenheter från föreningsidrotten när de kommer in i skolans värld.  



 

 

Tomas Peterson (2009, s.73-99) har undersökt just skolans värld och dess samverkan med 

föreningsidrotten genom att granska det statliga projektet handslaget där ledare från 

föreningsidrotten arrangerar idrott under skoltid. Projektet bedrivs i syfte att skapa ett intresse 

för fysisk aktivitet hos allt fler elever. I sin artikel pekar han på en rad intressanta faktorer om 

vad som sker när skola och föreningsliv möts och som är av intresse även för den här studien.  

Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus teori väljer han att benämna både föreningsidrotten och 

skolan som skilda sociala fält (Peterson 2009, s76f). Ett socialt fält kan i korthet definieras 

som ett område där det finns folk eller institutioner som kämpar för något för dem gemensamt 

(Broady 1990, s.270). Peterson menar att det finns många tydliga skillnader mellan dessa två 

fält med tydliga exempel som frivillighet inom föreningsidrotten och skolplikt inom skolan 

samt ideellt ledarengagemang inom föreningsidrotten och utbildad, avlönad personal inom 

skolan. Dessa principiella skillnader gör att när de två fälten korsas så riskerar 

regleringsprinciper från föreningsidrotten att vinna kraft även under skoltid. Till exempel kan 

fysiska prestationskrav och  nivåindelning bli styrande under skoltid då det egentligen borde 

vara läro- samt kursplaner som reglerar aktiviteten (Peterson 2009 s.75f). Det skapar förstås 

en intressant och relevant frågeställning kring vad som händer när idrottslärare med stora 

egna erfarenheter från föreningsidrottens fält skall planera undervisning efter helt andra 

premisser och regleringsprinciper inom skolans fält och inom ramarna för sitt eget arbete.  

 

Peterson visar även på svårigheter för föreningsidrottens ideella ledare att anpassa sin 

verksamhet till skolans fält då dessa oftast är outbildade (Peterson 2009 s.77). Tillsammans 

med den bild vi fått av idrottslärarnas bakgrund ovan är det ett perspektiv som också går att 

vända på. Kan en lärarutbildning ge kunskap nog att se kursplan, uppnåendemål och elever 

utan att påverkas av sina egna föreningsidrottsliga erfarenheter? 

 

Med så pass många utövare inom föreningsidrotten som närmare två tredjedelar av landets 

barn och unga (Riksidrottsförbundet 2010, s.2-3) finns det anledning att ifrågasätta hur 

idrottslärarna värdesätter den formen av erfarenheter inom skolan samt hur deras egna 

erfarenheter av föreningsidrotten influerar den bedömningen. Även hur det i sin tur påverkar 

ämnets utformning och elevernas deltagande. En undersökning av Karin Redelius (2004, s.1-

5) visar att elever som är medlemmar i en idrottsförening i större utsträckning har högre betyg 

i ämnet än elever som inte deltar i föreningsidrotten, ett samband som kan ses även i rapporter 

från Myndigheten för skolutveckling (2007, s43f) och Skolverket (2005, s.134).  



 

 

En utvärdering gjord av Skolinspektionen stärker bilden av bollspelens dominans inom ämnet. 

Under en dag i april 2010 besökte de 172 skolor i 64 olika kommuner. Totalt observerades 

304 lektioner i syfte att ge en aktuell bild av hur ämnet gestaltar sig idag. Frågeställningarna 

handlade om hur lektionsinnehållet förhöll sig till kursplanen, elevernas faktiska deltagande 

samt lärarnas behörighet i ämnet. Resultatet visade att nästan tre fjärdedelar av dessa drygt 

300 lektioner behandlade bollspel och bollekar, det visade även på en hög elevfrånvaro samt 

en hög lärarbehörighet (Skolinspektionen 2010, s.4-11).  

 

I beaktande bör tas att Skolinspektionen här bara granskade ämnet en dag och inte under 

någon längre period, dessutom under april som för den populäraste bollsporten i landet, 

fotbollen, innebär högsäsong. Det är därför möjligt att förutsättningarna för att bedriva 

bollspel i skolan var särskilt goda just då. Sammantaget är dock siffran påtagligt hög. 

 

En intressant iaktagelse är att lektionsinnehållet ser ut på det här viset trots att 

lärarbehörigheten är hög. Skolinspektionen nämner i sin rapport möjligheten att lärarnas 

erfarenheter kan påverka, även om inga sådana slutsatser dras. Man skriver bland annat att 

många idrottslärare har själva varit aktiva idrottsutövare och har en stark anknytning till 

idrottsrörelsen och det kan sätta sin prägel även på undervisningens utformning 

(Skolinspektionen 2010, s10). 

 

Det är även ytterst likt det resonemang som Björn Sandahl för, där han skriver att det är inte 

orimligt att anta att lärare och elever drev undervisningens innehåll mot just de aktiviteter 

som intresserat dem själva, vilket troligen var just de idrottsgrenar de var aktiva i (Sandahl 

2004, s 62). 

 

En ambition med den här studien är att belysa om det finns en sådan koppling mellan 

idrottslärares egna erfarenheter från föreningsidrotten och hur undervisningen utformas. Även 

att se huruvida lärarna medvetet använder idrotter som de själva har erfarenhet av som 

metodik i undervisningen. Då med syftet att ge eleverna andra kunskaper än enbart hur själva 

idrotterna utövas. Om dessa mönster står att finna är förhoppningen att även en del av de 

möjliga konsekvenserna för eleverna kan belysas. I slutändan att den eventuella kunskapen i 

fortsättningen kan leda till ökad medvetenhet bland idrottslärare i deras lektionsplanering. 



 

Teoretiskt perspektiv 

Arbetet analyseras med hjälp av Pierre Bourdieus teoretiska ramverk och dess 

begreppsapparat. Centrala begrepp blir sociala fält, symboliskt kapital och  habitus (Broady 

1990, s.169). Valet av teoretiskt perspektiv gjordes utifrån syftet och de frågeställningar som 

formulerats i studien samt en erfarenhet av arbete med Bourdieus teoretiska ansatser. Denna 

kombination anses skapa goda förutsättningarna för en givande analys av resultatet (Trost 

2008, s.21).  

 

Då frågeställningarna behandlar intervjupersonernas egna erfarenheter ansågs habitus kunna 

bli ett användbart begrepp. Att studien även behandlar två olika former av 

samhällsinstitutioner med tydliga skillnader sinsemellan gör att tanken på sociala fält och i 

vilken utsträckning de påverkar varandra blir aktuell. Symboliskt kapital är ett begrepp nära 

förknippat med de ovanstående och kan bidra i en granskning där olika former av värderingar 

behöver tydliggöras.  

 

Valet ger även möjligheter att jämföra studiens resultat mot tidigare forskning som använt sig 

av samma teoretiska ansats i arbetet med närliggande syften.  

Sociala fält 

Med utgångspunkt i Bourdieus tänkande definierar Donald Broady i korthet sociala fält som 

ett område där individer och institutioner kämpar om något för dem gemensamt (Broady, 

1990 s.270). Bourdieu pekar även på en del grundkrav för att ett socialt sammanhang skall 

räknas som ett socialt fält. Där skall finnas specialiserade agenter, institutioner och ett 

symboliskt kapital som är gemensamt och likadant värderat inom fältet (Broady 1990, s.270). 

Symboliskt kapital 

Bourdieu talar om flera olika former av kapital, mest känt är förmodligen begreppet kulturellt 

kapital vilket förknippas med ett kultiverat språkbruk, förtrogenhet med klassisk konst och 

litteratur samt examina från respekterade läroanstalter (Broady 1990, s.171) . Med symboliskt 

kapital menar Bourdieu inte ekonomiskt eller materialistiskt välstånd, vanligtvis benämnt som 

just ekonomiskt kapital. Det symboliska kapitalet är istället det som anses som värdefullt 

inom det aktuella sociala fältet och avgörs därmed av den aktuella kontexten. Vad som helst 

kan därmed fungera som ett symboliskt kapital beroende på kontexten (Broady 1990, s.172). 

Exempel på symboliskt kapital inom föreningsidrottens fält skulle kunna vara ett högt taktiskt 



 

kunnande eller hög teknisk skicklighet inom en specifik idrottsgren. Exempel inom skolans 

fält skulle för en lärare kunna vara ett stort pedagogiskt kunnande eller förmågan att engagera 

eleverna. 

Habitus 

Varje människa är utrustad med ett eget habitus. Broady väljer att definiera habitus som ett 

system av dispositioner som tillåter människor att tänka, handla och agera i den sociala 

världen (1990 s.228). Dessa dispositioner är baserade på individens egna erfarenheter från den 

sociala världen vilket kan leda till att dessa tankar, handlingar och ageranden sedemera 

reproducerar sig själva. Hur människor tänker och handlar i sociala situationer kan därmed ses 

som ett resultat av deras tidigare erfarenheter och minnen. Dessa är något som varje individ 

samlar på sig med start i den tidiga barndomen och som under livet bildar en form av schema 

över de möjliga handlingar som är tillgängliga för varje individ i olika sociala situationer. 

Man kan säga att habitus påverkar vårt sätt att handla och tänka. (Larsson 2008, s.33) Habitus 

är också nära förknippat med begreppet symboliskt kapital och en individs habitus kan 

värderas olika beroende på i vilken omgivning man befinner sig eller vad individen som gör 

bedömningen värdesätter (Broady 1990 s.229). 

Syfte 

Syftet med arbetet var att undersöka och analysera om, och i så fall hur, lärares egna 

erfarenheter från föreningsidrotten har betydelse för planeringen av undervisningen i skolans 

ämne Idrott och hälsa samt belysa de eventuella konsekvenser detta kan få för eleverna. 

Frågeställningar 

Undervisar lärare i idrott och hälsa i större utsträckning inom moment som de har egna 

erfarenheter av från föreningsidrotten än inom moment där de saknar egna erfarenheter? 

 

Använder lärare i idrott och hälsa de idrotter som de själva har erfarenhet av inom ämnets 

undervisning i syfte att eleverna skall lära sig något mer än själva idrottens utförande? 

 

Finns det elevgrupper som gynnas eller missgynnas av lärarens egna föreningsidrottsliga 

erfarenheter? 



 

Metod 

Studien har en kvalitativ ansats med fokus på en fördjupad förståelse för den process som en 

långsiktig lektionsplanering innebär och vad som styr dess innehållsfördelning. För detta 

ändamål används semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod. Samtidigt som 

kompletterande dokument i form av lärarnas lektionsplaneringar för den aktuella terminen 

samlas in. 

Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer utgör därmed grunden i uppsatsens datainsamling. Valet av denna 

metod baserade sig på behovet av att kunna få en mer detaljerad beskrivning av individernas 

utsagor. Detta så att en eventuell koppling av intervjupersonernas egna idrottserfarenheter till 

lektionsplaneringen i ämnet Idrott och hälsa kunde ses och granskas närmare. Den långsiktiga 

lektionsplaneringen kan många gånger innebära en lång och komplicerad tankeprocess med 

många överväganden hos de enskilda individerna. Avsikten har alltså varit att få en detaljerad 

beskrivning av den processen i försöken att finna dessa eventuella kopplingar till syfte och 

frågeställningar. Med studiens teoretiska perspektiv i åtanke ger en kvalitativ ansats även 

goda möjligheter att få en tydligare bild av intervjupersonens habitus och vad som kan 

värderas i form av symboliskt kapital. 

 

Intervjuerna har varit semistrukturerade, likadana frågor har ställts till samtliga 

intervjupersoner med möjlighet till följdfrågor (se bilaga 1) (Kvale 2009, s.42, 146). Detta för 

att skapa en ramstruktur och kongruens i genomförandet och säkerställa att förutsättningarna 

är så lika som möjligt för alla deltagare, sedermera även möjligheterna att jämföra 

intervjuerna. Det har samtidigt funnits möjligheter till öppna svar och eventuella följdfrågor 

vid behov. 

Dokument 

Som komplement till de kvalitativa intervjuerna gjordes en dokumentinsamling av de enskilda 

lärarnas termins- eller årsplaneringar. Dessa planeringar visar vilket innehåll lärarna har 

planerat att genomföra under höstterminen 2011 eller hela året 2011. Hos två av 

intervjupersonerna fanns ingen sådan planering tillgänglig på papper att tillgå vid 

intervjutillfället. Istället fick de muntligen berätta vilka moment de gick igenom och under hur 

många veckor dessa moment pågick så att ett dokument kunde skapas på plats och sedan 



 

godkännas av intervjupersonen. Dessa dokument användes sedan som underlag för jämförelse 

med intervjupersonernas svar på frågor i de kvalitativa intervjuerna.  

Urval 

Det faktum att den tillförordnade VFU-skolan som arbetet med studien inleddes på endast 

hade tre personer utbildade inom ämnet Idrott och hälsa gjorde att ytterligare en F-9 skola i 

Stockholms län inkluderades i studien. Tre lärare med utbildning inom Idrott och hälsa 

därifrån kunde då intervjuas för att ge studien ett bredare urval. Intervjupersonerna var 

därmed totalt sex stycken, tre kvinnor och tre män i åldrarna 28 till 63. Samtliga har en 

lärarutbildning som motsvarar dagens lärarexamen. Minst ett av deras examinerade ämnen är 

Idrott och hälsa.  

 

Att alla lärarna undervisar i varierande årskurser minskar risken att missa en eventuell 

koppling till föreningsidrotten. Detta på grund av att förutsättningarna inom vissa idrotter gör 

det möjligt att de passar sig bättre att använda i olika åldrar inom skolan. Exempelvis skulle 

användandet av kampsporter i yngre åldrar kunna vara svårt att som lärare moraliskt motivera. 

Ett annat exempel är att innan eleverna når tillräckligt långt i sin fysiska utveckling för att 

kunna använda idrottssalens basketkorgar så kan man som lärare möjligen föredra en bollek 

med rockringar eller annat material som substitut. Då kan det också få en annan klassificering 

än basket på lektionsplaneringen, trots att basket är målet med undervisningen. Med en 

planering som rör fler årskurser samtidigt blir det enklare att se helhetsbilden även om sådana 

åldersanpassningar skulle finnas. Att de båda var VFU-skolor innebar dessutom att de var 

vana vid att ta sig tid och hade en stor acceptans för intervjuer vilket underlättade arbetet 

utefter studiens tidsram. 

Genomförande 

Inför de första besöken på respektive skola togs kontakt via telefon för att bestämma tidpunkt 

för de inledande intervjuerna och kort berätta om undersökningens syfte. Väl på plats i skolan 

för dessa inledande intervjuer togs även personlig kontakt med kommande  intervjudeltagare 

för att skapa en personlig relation och närmare förklara undersökningens syfte. Alla 

intervjupersoner gavs möjlighet att själva välja tidpunkt för intervjun och alla intervjuer 

genomfördes i enskilda rum på plats i skolorna där endast den intervjuade personen och 

frågeställaren var närvarande. 

 



 

Mellan 30 och 45 minuter avsattes för varje intervju och samtliga tog mellan 20 och 35 

minuter att genomföra i sin helhet. Intervjuerna spelades in för senare transkribering och 

stödanteckningar fördes under samtalet som komplettering. 

 

Intervjufrågorna konstruerades utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar med 

utgångspunkten att alla människor inte är likadana och därmed kan tolka och uppfatta saker 

olika. Samma tema täcktes därför oftast av flertalet olikt formulerade frågor, till exempel gavs 

möjligheten att beskriva ett fenomen ur både elev och lärares perspektiv. 

 

I slutet av varje intervjutillfälle efterfrågades också de dokument som användes som underlag 

för jämförelse av lektionsinnehållet. Hos fyra av intervjupersonerna kunde kopior på dessa 

dokument tillhandahållas direkt, hos två intervjupersoner fick dokumentet skapas och 

godkännas muntligen. 

Databearbetning 

Det insamlade materialet transkriberades i ett inledande skede med hjälp av dator. För att 

kunna utvinna så mycket som möjligt analyserades sedan den insamlade datan vidare i flera 

olika steg. Först lästes den transkriberade texten igenom i sin helhet ett flertal gånger med ett 

så öppet sinne som möjligt för att kunna se om det fanns tydliga mönster att lyfta ut ur 

materialet. Efter den allmänna genomläsningen antogs Pierre Bourdieus teoretiska ramverk 

med ett fokus på habitus, sociala fält och kapital vid ytterligare genomläsningar. På det viset 

kunde trender och mönster kopplade till arbetets teoretiska perspektiv belysas och lyftas ut. 

 

Efter denna inledande mer generella analys gjordes en sammanställning med en jämförelse 

mellan de olika intervjupersonerna och relaterande av de olika svaren till olika svarskategorier 

i syfte att göra de meningsskapande för sammanhanget (Kvale 2009, s.252). Varje fråga gavs 

därmed olika svarskategorier dit svaren kunde härledas, detta skapade en möjlighet att se 

huruvida de olika intervjupersoner var samstämmiga eller inte inom de olika ämnen och 

teman som frågorna berörde. Och i sådana fall i hur pass stor utsträckning. Vidare bedömdes 

rimligheten för de mönster som framträdde utefter detta. Möjligheten att se huruvida svaren 

på olika frågor och teman gick att kombinera för ytterligare dimensioner eller insikter sågs 

över.  De olika svaren summerades sedan i mer allmäna kategorier kopplade till habitus, 

sociala fält samt symboliskt kapital i syfte att låta det teoretiska perspektivet bidra till en 

kvalificerad analys (Kvale 2009 s.252). 

 



 

De insamlade dokumenten med långsiktiga lektionsplaneringar analyserades utifrån vilka 

moment de innehöll och hur många veckor varje moment pågick. Sedan undersöktes 

intervjupersonens idrottsbakgrund och hur många veckor de moment som de själva hade en 

bakgrund inom gavs i deras lektionsplanering. Detta kunde sedan jämföras med hur många 

veckor ett genomsnittligt moment användes.  

Tillförlitlighetsfrågor 

I avseendet med studiens reliabilitet menar Jan Trost (2005, s.111) att en hög reliabilitet nås 

när en mätning är stabil och utan påverkan av slumpmässiga händelser. Han menar även att 

detta bygger på fyra komponenter och nämner kongruens, precision, objektivitet och 

konstans.  Den här studien har en kongruens då frågorna utgår från en intervjuguide och ser 

likadana ut för samtliga intervjupersoner. Precisionen handlar främst om svarsregistreringen 

vilket här skedde genom ljudupptagning samt stödanteckningar för att inte missa något, 

intervjuguiden är också utarbetad för att undvika ledande frågor. Objektiviteten avser om flera 

personer bedömer och tolkar svaren på samma sätt vilket i denna studie får anses som en brist 

då tolkning och kategorisering skett individuellt. Konstans behandlar tidsaspekten och att 

fenomenet som studeras inte förändras under tiden. Datainsamlingen skedde här under en 

relativt kort period på två veckor och problemområdets karaktär har sett likadant ut under hela 

insamlingsperioden, det är därmed något som inte borde påverka reliabiliteten negativt. 

 

Med validiteten avses om frågan faktiskt mäter det som den är avsedd att mäta (Trost 2005, 

s.113). Då detta inom den kvalitativa metoden även står i tydlig relation till analys- och 

tolkningsprocessen lades som tidigare nämnts stor vikt på just ramen för intervjun och de 

teman som den inkluderade. 

 

Med dessa definitioner i beaktande kan valet av kvalitativ metod över kvantitativ metod  ge 

upphov till vissa kritiska punkter i studien. Ett begränsat urval gör det här rimligt att 

ifrågasätta giltigheten i de resultat och mönster som kan utläsas av datan jämfört med den 

verklighet den kommer ifrån (Kvale 2009, s.129-137). Eftersom den kvalitativa metoden är 

vald för att finna olika former av resonemang bakom lärarnas planerande av lektionerna 

bygger mycket av arbetets rimlighet som tidigare nämnts även på den analys och tolkning 

som görs av de olika svaren. Saker som språkkunskaper och kultur kan också influera 

intervjupersonernas svar och en hög kunskap inom de ämnen som behandlades krävdes därav 

vid analysprocessen för att bibehålla hög reliabilitet. Att som ensam person ha stått för allt 

detta kan sänka studiens reliabilitet.  



 

 

Det är även viktigt att ta hänsyn till att de insamlade dokumenten om intervjupersonernas 

lektionsplaneringar ibland kan vara styrda av tillgången på faciliteter. En terminsplanering för 

hösten kan innehålla ett längre moment med skridskoåkning för att det är då skolan har 

tillgång till en ishall samtidigt som terminsplaneringen för våren inte innehåller någon 

skridskoåkning alls. Har lärarna då en bakgrund inom ishockey kan kopplingen till skridskor 

bli större i en terminsplanering för hösten jämfört med en årsplanering. I hälften av fallen har 

endast en terminsplanering varit tillgänglig vilket därmed kan påverka validiteten. Vissa 

variationer kan också uppstå i de olika åldrarna som planeringen avser, samtliga avser här alla 

de årskurser lärarna undervisar i. Enligt samtliga lärare ser den generellt likadan ut uppifrån 

och nedåt i årskurserna i form av momentperioder, med den skillnaden att aktiviteternas 

uppbyggnad förändras något utefter elevers mognad och fysiska förutsättningar. Exempelvis 

kan bollspel som moment alltså innebära att man spelar fotboll på fullskalig plan i årskurs nio 

och i årskurs ett att man skall välta varandras koner med fotbollen på en liten yta i 

gymnastiksalen, det generella momentet blir dock hos dessa lärare fortfarande bollspel. 

Etiska aspekter 

Inledningsvis informerades samtliga deltagare muntligen om syftet med undersökningen i 

samband med en förfrågan kring deras deltagande. Att deltagandet var frivilligt och att 

möjlighet fanns att avbryta sitt deltagande efter ett första godkännande eller under intervjun 

meddelades samtidigt. Detta i enighet med informations- och samtyckeskravet i 

vetenskapligarådets forskningsetiska principer (2002, s7-11). 

 

Skolor och deltagare i studien gjordes anonyma genom användandet av beteckningar istället 

för att lagra namn eller personuppgifter. Några sådana uppgifter användes inte heller i själva 

intervjufrågorna och fanns således inte heller under själva datainsamlingen lagrade på någon 

ljudupptagning eller i några anteckningar. Detta poängterades också för deltagarna då de 

resultat som studien kunde finna eventuellt skulle kunna tolkas som brister i yrkesutövandet. 

För att undvika möjligheten till att identifiera specifika intervjupersoner har unika 

kännetecken i den mån de uttrycktes korrigerats i citatet utan att för den sakens skull 

förvanska citatets innebörd. Detta av hänsyn till att studien behandlar idrottsläraryrket och 

kommer läsas av andra individer inom idrottsläraryrket med möjliga kontakter och relationer 

till de intervjuade individerna. Detta är också i enighet med konfidentialitetskravet (VR 2002, 

s12-13). Utöver dessa minimala korrigeringar är alla citat som är återgivna i texten i den 

exakta form de uttrycktes av intervjupersonen. Samtliga ljudupptagningar och 



 

transkriberingar raderades i samband med godkännandet och publiceringen av detta arbete i 

enighet med nyttjandekravet (VR 2002, s14). 

 

Under intervjumomenten lades stor vikt vid att dessa skedde avskilt i syfte att 

intervjupersonen skulle kunna uttrycka sig fritt men även att deltagandet kunde ske så pass 

anonymt som möjligt. I en studie av mindre omfattning som denna skulle ett officiellt 

deltagande där materialet sedan blir officiellt kunna innebär att svar kan kopplas till 

deltagaren om det skulle uppkomma trender och mönster som gäller samtliga eller inga av 

intervjupersonerna (Trost 2008, s.29) 

Resultat 

I resultatdelen redovisas datan från de kvalitativa intervjuerna under fyra generella områden. 

Dessa är lärarnas idrottsbakgrund, upplägget på deras långsiktiga lektionsplanering, hur 

idrottserfarenheter används som metodik samt konsekvenser som uppstår för elever. De 

insamlade terminsplaneringarna redovisas under den långsiktiga lektionsplaneringen. 

Lärarnas idrottsbakgrund 

Samtliga intervjuade lärare redovisar en bakgrund inom föreningsidrotten. Med undantag av 

lärare 5 kunde samtliga redovisa deltagande inom två eller fler idrotter. Den läraren hade dock 

samtidigt som sitt deltagande i föreningsidrotten ett medlemskap i scouterna. Scouterna är 

ingen renodlad idrottsförening men en förening där friluftsliv och aktivitet i naturen enligt 

dem själva spelar en viktig roll (Scouterna 2011-01-24).  

 

Tabell 1. Fördelning av lärarnas föreningsidrottsliga erfarenheter 

Lärare Kön Utövade idrotter 

1 Man Fotboll, Friidrott (Hoppgrenar), Ishockey, Handboll 

2 Man Fotboll, Ishockey 

3 Kvinna Handboll, Volleyboll 

4 Kvinna Dans, Gymnastik 

5 Kvinna Friidrott (Löpning), Scouterna 

6 Man Fotboll, Innebandy, Volleyboll 

 

Lärare 1-3 arbetar på den ena av studiens två skolor och lärare 4-6 på den andra. Det 

föreningsidrottsliga deltagandet fördelar sig totalt enligt följande. Fotboll är populärast då tre 

lärare har erfarenhet från fotboll inom en idrottsförening, dessa tre är dessutom samtliga 

manliga deltagare i studien. Handboll, friidrott, ishockey samt volleyboll är idrotter som två 



 

lärare har utövat. Gymnastik, innebandy och dans är representerade en gång hos lärarna i 

studien. Det uppstår på olika håll diskussioner kring huruvida dans kan räknas som en idrott. 

Då dansen har ett eget idrottsförbund anslutet till riksidrottsförbundet och använder sig av 

medlemskap och föreningar likt övriga idrotter som nämns i studien så definieras det här som 

föreningsidrott. Detta i syfte att underlätta undersökningen av studiens frågeställningar. 

Studien har dock inga ambitioner att närmare definiera dansens idrottsliga status. 

 

Hälften av lärarna har även fungerat som ledare inom sina utövade idrotter under längre 

perioder, ytterligare en lärare har vid enstaka tillfällen jobbat som ledare på olika former av 

sommarläger.  

Långsiktig lektionsplanering 

Med långsiktig lektionsplanering menas den termin- eller årslånga planering över vilka 

moment som lektionerna skall innehålla. På frågan om lärarna använder sina erfarenheter i 

den långsiktiga lektionsplaneringen svarar hälften av deltagarna att de medvetet använder 

moment som de har egen erfarenhet av. Detta motiveras dock i första hand med att eleverna 

uppskattar momentet eller för att eleverna skall ges ordentligt med tillfällen att visa sin 

kapacitet inom momentet. Att intervjupersonerna själva uppskattar momentet eller anser sig 

ha bättre förutsättningar att bedöma eleverna i ett moment där de besitter egna erfarenheter 

kommer först i andra hand. 

 

Det blir lätt så att elever struntar i lektionerna när vi har det (dans), många är ju motsträviga. Om jag 

då har det flera gånger under en termin så får alla möjligheten att visa vad de går för /.../ men visst 

tycker jag själv att det är roligt också. (Lärare 4) 

 

Det som anses styra den långsiktiga lektionsplaneringen är istället främst läro- och kursplaner, 

samtliga intervjupersoner återkommer till styrdokumentens betydelse för deras planering.  De 

tre deltagare som under längre perioder arbetat som tränare inom föreningsidrotten nämner 

också det vid frågan kring långsiktig lektionsplanering och säger att det bidragit till en 

metodik och en strukturerad tanke bakom uppläggen, en intervjuperson nämner även andra 

tränares inflytande. 

 

Nä, inte det kunnandet som jag själv fått från ishockeyn eller fotbollen, det (använder) jag inte. Utan 

det är mer från de ledare man haft inom fotboll och ishockeyn i sådana fall, som man har gillat och har 

tagit till sig av isådanafall men ingenting av det egna kunnandet. (Lärare 2) 



 

 

Samtliga intervjupersoner sade sig ansvara för sin egen långsiktiga lektionsplanering även om 

det skedde en diskussion idrottslärarna sinsemellan på de båda skolorna kring lämpligt 

innehåll och även i viss mån hur uppnåendemål skall tolkas och betyg skall sättas. En 

insamling av samtliga intervjupersoners planeringar visar att de idrotter de själva har 

erfarenheter ifrån i samtliga fall är överrepresenterade jämfört med hur mycket utrymme som 

i genomsnitt ges till moment de saknar erfarenhet ifrån.  

 

För att se detta jämfördes lärarnas planeringar av höstterminen 2011. Terminen pågick mellan 

vecka 34 och 51 där vecka 44 var höstlov och därmed inte räknades med i undervisningen. 

Det innebar totalt 17 veckor med olika moment. I tabellen nedan har den specifika veckans 

uttalade huvudmoment i planeringen jämförts med idrottslärarens egna erfarenheter av 

föreningsidrotten. Hade en lärare en bakgrund inom fotboll och ishockey räknades 

huvudmoment som bollspel-fotboll och skridskor som moment med egen erfarenhet medan 

moment som takt, rytm och dans samt redskap räknades till moment utan egen erfarenhet. I 

tabellen nedan är medlemskapet i scouterna medräknat som en egen erfarenhet kopplad mot 

huvudmomentet Skogsvandringar/Orientering för lärare nummer 5. 

 

Tabell 2. Tabell över lärarnas lektionsplanering för hösten 2011 där genomsnittslängden på 

olika moment jämförs utifrån om lärarna själva har föreningsidrottslig erfarenhet av det 

specifika momentet eller ej. 

Lärare Antal idrotter 

som läraren 

själv har 

erfarenhet av 

Genomsnittslängd 

på moment utan 

egen erfarenhet i 

antal veckor 

Genomsnittslängd 

på moment med 

egen erfarenhet i 

antal veckor 

Procent av en 

terminen som 

utgörs av egna 

erfarenheter 

Lärare 1* 4 1,8 2,0 47 

Lärare 2* 2 1,6 2,0 24 

Lärare 3 2 1,6 3,0 35 

Lärare 4 2 1,5 2,5 30 

Lärare 5 2** 1,3 4,5 53 

Lärare 6 3 1,6 2,5 30 

*Lärare som lämnat muntlig planering vid intervjutillfället. 

**Medlemskap i scouterna medräknat 

 



 

Noterbara resultat är även att moment där lärarna har egen erfarenhet i hälften av fallen ges en 

hel vecka eller mer i tid för utövande än övriga moment. Även att fem av sex lärare använder 

sina egna erfarenheter som momentinnehåll under minst 30 procent av terminen.  

 

Moment där lärarna har egna erfarenheter ges i samtliga fall mellan 2 och 6 veckor av 

terminen. Samtidigt ges moment där lärarna saknar erfarenhet i inget av fallen mer än 2 

veckor. 

 

Från hälften av lärarna har en årsplanering erhållits vid insamlingen och i den andra hälften 

endast en terminsplanering, för att kunna jämföra dessa med varandra har därför endast 

terminsplaneringen för hösten 2011 jämförts. Detta kan möjligen påverka resultatet i viss mån 

då vissa moment är bundna till en viss årstid, eller termin, genom tillgång till faciliteter som 

exempelvis ishallar och badhus. 

 

Idrottsliga erfarenheter som metodik 

På frågan om intervjupersonerna medvetet använder sig av idrotter de har erfarenhet av som 

en metodik för att nå andra specifika uppnåendemål i kursplanen svarar samtliga nej. Samtliga 

menar att innehållet skall baseras på kursplanen och inte intervjupersonernas egna 

erfarenheter. Istället menar intervjupersonerna att när de använder idrotter som de själva har 

erfarenhet av så motiveras det med två anledningar. Läro- och kursplaner, som vi såg ovan 

och som flertalet av intervjupersonerna återkommer till, samt elevernas uppskattning som här 

nämns av fyra intervjupersoner. En lärare förklarar till exempel det återkommande 

användandet av bollsport på hans lektioner på följande vis. 

 

Jag vet ju, och ser ju, att eleverna uppskattar det.  

(Lärare 6) 

 

Samtidigt visar en del svar på att det kan finnas ett metodiskt tänkande i det specifika 

utövandet av sina egna idrotter trots att de själva säger nej till detta på en rak fråga. Dels i 

citatet av lärare 4 på sida 14 ovan där det hänvisas till att eleverna skall ges återkommande 

möjlighet att visa upp sitt kunnande mot ett uppnåendemål i kursplanen som de behöver klara. 

Dels även i följande citat 

 



 

...sen är det ju så...bonus...ja...något av en bonus att jag har en stor kunskap själv, då blir det ju lättare 

för mig att se vad vi behöver jobba vidare med och när jag ska bedöma deras kunskaper. (Lärare 3) 

 

Konsekvenser för olika elevgrupper 

På en fråga om de tror att det finns elevergrupper som kan gynnas eller missgynnas av att 

deras idrottslärare har mer eller mindre föreningsidrottslig erfarenhet menar samtliga 

intervjupersoner att det inte kan räknas som relevant för eleverna. Två lärare framför dock 

spontant i sina svar att en lärarutbildning är något som däremot är relevant. 

 

Det har ju ingen betydelse att jag spelade där eller där /.../ däremot de idrottserfarenheter jag har från 

Lillsved eller GIH, de blir ju såklart nyttiga för eleverna. (Lärare 1) 

 

Vidare anser fem av intervjupersonerna att man har nytta av föreningsidrottsliga erfarenheter i 

sin lärarroll. Främst nämns dans, gymnastik och redskap av tre intervjupersoner, och även 

bollspel som nämns av två, som idrotter som är nyttiga att ha erfarenhet av. Samtliga nämner 

idrotter de själva inte har erfarenhet av, något som motiveras av lärare 2 på följande vis 

 

...Men dans och gymnastik tror jag definitivt man har mycket stor nytta av för skall jag ha dans så 

måste jag planera den så jääävla noga. Jag måste lägga ner så mycket energi på att lära mig grejerna 

och har man det i bakgrunden då kanske man inte alls behöver det.     (Lärare 2) 

 

På ett liknande sätt menar samtliga intervjupersoner att elever har en nytta inom ämnet Idrott 

och hälsa av att på sin fritid delta i föreningsidrotten. Samtliga säger också att vilken idrott 

som elever deltar i inte är det relevanta. Det är istället att eleverna är fysiskt aktiva och 

kontinuerligt rör på sig som ger dem fördelar mot andra elever. Fyra av sex lärare tror att detta 

generellt leder till högre betyg för eleverna inom ämnet. 

 

Visst det är många (elever) som är stillasittande på fritiden och ja, de får det jobbigare helt enkelt. 

(Lärare 5) 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar här på att det verkar finnas en koppling mellan lärarnas egna erfarenheter från 

föreningsidrotten och deras långsiktiga lektionsplanering. Hänsyn måste dock tas till att 

tillgången på lokaler för olika former av idrotter kan variera under året. Mönstret visar med 

detta i beaktande att lärare använder de idrotter som de har egen erfarenhet av mer än andra 



 

moment i ämnet. Genomsnittslängden på moment där lärarna själva har egen erfarenhet är hos 

samtliga lärare mellan 0,2 till 3,2 veckor längre jämfört med de moment där lärarna saknar 

egen erfarenhet. I genomsnitt hos alla sex lärare ges moment med egen erfarenhet 1,2 veckor 

mer i tid än övriga moment. Fyra av de sex lärarna använder de idrotter de själva har en 

bakgrund inom som enskilt största delmoment i undervisningen. Dessa moment ges även 

mellan två och sex veckors utövande sett över alla lärare i studien samtidigt som moment där 

lärarna saknar erfarenhet inte ges mer än en till två veckor i någon av lektionsplaneringarna. 

 

Resonemanget att detta skulle kunna vara med anledning av att idrotterna används som 

metodik, i syfte att nå andra uppnåendemål än kunskap om själva idrotten i sig, visar sig här 

inte stämma. Samtliga lärare säger att de inte använder sina egna idrottserfarenheter i 

metodiskt syfte. Istället hänvisar alla till kurs- och läroplan när de talar om syftet med 

momenten och den aktuella inlärningen. Detta kan uppfattas som något tvetydigt då 

majoriteten även nämner elevernas glädje och uppskattning av momenten som relevant. Något 

som därmed faktiskt skulle kunna vara ett metodiskt sätt att arbeta mot mål inom kursplanen, 

som till exempel att främja ett intresse för fysisk aktivitet (Skolverket 2011, s.51). 

 

Inte heller anser lärarna att deras idrottserfarenhet och den lektionsplanering som kan komma 

därav skapar några konsekvenser för eleverna, eleverna bedöms enligt de kunskapsmål som 

finns i kursplanen och deras egen idrottserfarenhet borde alltså inte påverka anser de. 

Däremot kan det vara viktigt att eleverna själva idrottar vilket ger dem en fördel i ämnet enligt 

samtliga tillfrågade lärare. Fyra av sex lärare tror även att det är något som ger eleverna högre 

betyg i ämnet. 

Analys av resultat 

Resultatet sett genom det teoretiska ramverket innebär att föreningsidrotten och skolan 

definieras som egna fält enligt Peterson (2009, s.76f). Han benämner dessa som 

föreningidrottens fält och skolans fält. Detta gör det möjligt att analysera dess inflytande och 

påverkan på varandra. 

 

Det finns tydliga skillnader mellan dessa båda fält. Dessa skillnader skapar tydliga gränser 

mellan fälten. Exempel på dessa skillnader är den obligatoriska skolplikten inom skolan mot 

frivilligheten inom föreningsidrotten (Peterson 2009, s.77). En annan skillnad handlar om de 

heterogena grupperna med olika kön och olika kunskapsnivåer inom skolans klasser och de 

vanligtvis homogena grupperna eller lag baserade på just kön och kunskapsnivå inom 



 

föreningsidrotten. Vidare finns ett brett ämnesinnehåll med bland annat flera olika idrotter, 

hälsa och motorik inom skolan (Skolverket 2011, s.51-57) och ett smalt ämnesinnehåll med 

enskilda idrotter inom föreningsidrotten. Samt allmänna och utvecklingsorienterade mål inom 

skolan och specifika och resultatinriktade mål inom föreningsidrotten där tävlingsmomentet 

vanligen är i fokus (Skolverket 2011, s.51-57; RF 2009, s.4). Framförallt inom skolans fält är 

dessa förutsättningar väldigt grundligt förankrade genom skollagen, läroplanen och 

kursplanen och att inte följa eller försöka förändra dessa kan upplevas som ett hot mot fältets 

integritet. Det kan alltså uppfattas som felaktigt utövande av idrottsläraryrket att göra något 

som kan bryta mot dessa. En indikation på detta skulle kunna vara när samtliga lärare 

återkommande hänvisar till läro- och kursplaner när de i olika former skall motivera sitt 

lektionsinnehåll, även om den personliga idrottserfarenheten tycks spela in. Man söker alltså 

stöd inom skolans egna fält för att motivera vad som kan vara en yttre påverkan från 

föreningsidrottens fält i syfte att inte bryta mot dess tydliga avgränsningar. 

 

Även på frågan om olika elevgrupper kan gynnas av lärarens idrottsliga erfarenheter svarar 

samtliga intervjupersoner nej. Även om de egna erfarenheterna skulle innebära en hög 

kunskap inom till exempel gymnastik och därmed kunna användas till att på ett bra sätt 

inkludera nybörjarelever i momentet. Det tycks alltså viktigare att inte på något sätt framstå 

som att man skulle gynna någon med sin egen personliga erfarenhet. Något som i en sådan 

generell tolkning skulle kunna bryta mot de krav på jämställdhet som finns i läroplanen 

(Skolverket 2011, s.7f) och som därmed reglerar skolans fält. Detta kan vara ett exempel på 

den regleringsmakt som skolans fält besitter då dess regler här tydligt tar bort allt symboliskt 

kapital från vad som borde vara en värdefull förmåga. 

 

Samtliga svarar sedan ja när frågan istället rör elevernas eventuella nytta av sina egna 

idrottsliga erfarenheter. Denna skillnad kan komma sig av att det endast är lärarna som 

faktiskt hotar den tydliga avgränsningen mellan fälten. Lärarna är nämligen de enda som har 

en offentlig befogenhet att förändra strukturer och regleringsprinciper med sin 

lektionsplanering. Elever i sin tur kan inte förändra strukturerna inom fältet eller 

avgränsningarna kring fältet och deras föreningsidrottsliga erfarenhet ses därmed istället som 

något nyttigt inom idrottsämnet, här tycks det därmed vara ett symboliskt kapital. 

 

Att elevernas deltagande inom föreningslivet uppskattas av alla intervjupersoner och 

samtidigt anses ge eleverna en fördel inom idrottsämnet skulle kunna ses som ett resultat av 



 

intervjupersonernas egna erfarenheter från idrotten, det vill säga de värderar deltagande i 

föreningsidrotten högt. Om idrottslärarna är omedvetna om detta skulle det kunna skapa olika 

former av konsekvenser för olika elevgrupper vid bedömningen av deras måluppfyllelse. Om 

det dessutom är så att lektionsinnehållet påverkas av lärarens egna erfarenheter, på det sättet 

att dessa moment används i större utsträckning än andra, innebär det också att elevgrupper 

med liknande idrottserfarenheter som läraren ges större möjligheter att visa upp ett symboliskt 

kapital som läraren värderar högt. Då i jämförelse med elever som har andra, eller inga, 

idrottserfarenheter. 

 

Resultatet i den här enskilda studien visar att de idrotter som lärarna själva har erfarenhet av 

är de som i störst utsträckning används som moment inom deras lektionsplanering. Att det 

sker när det bara är hälften av lärarna som säger sig göra det medvetet, tillsammans med det 

faktum att ingen påstår sig använda dessa idrotter i metodiskt syfte, kan innebära att flera av 

lärarna faktiskt gör denna fördelning omedvetet. Detta kan ge en antydan om att lärarnas 

personliga idrottserfarenheter är det som styr hur de värderar och agerar inte bara inom 

föreningsidrottets fält utan även vid idrotten inom skolans fält.  

 

Att tre av sex lärare säger sig använda sina erfarenheter medvetet kan också ses i ljuset av att 

det motiveras med att det främst är eleverna som uppskattar det och först i andra hand nämner 

lärarna att även de själva uppskattar momenten vilket vi såg ett exempel på i citatet av Lärare 

4 på sida 15 ovan. En möjlig tolkning därav är att lärarna som vi sett ovan inte vill framstå 

som att de bryter mot fältets tydliga avgränsningar i form av läroplan, kursplan och skollag 

och att man därför använder elevens glädje som en rationaliserad anledning till ett val som 

från början baserades på lärarens habitus snarare än styrdokumenten. 

 

Diskussion 

I likhet med den tidigare forskningen visar även denna studie på att det hos lärarna är vanligt 

med en bakgrund inom föreningsidrotten (Sandahl 2004, s.63). Precis som i studien från GIH 

(Meckbach & Wedman 2007-01-31) har samtliga lärare här erfarenheter från 

föreningsidrotten. Över 50 procent av lärarnas idrottserfarenheter kommer i studien dessutom 

från olika bollsporter. Tillsammans med rapporterna från Skolverket (2005, s.24) och 

Skolinspektionen (2010, s.5f) om bollsportens dominerande roll i undervisningen skapar det 



 

givetvis ett intressant underlag för studiens syfte om en koppling mellan lärarnas egna 

erfarenheter och planeringen av lektionsinnehåll. 

 

Resultatet pekar också på att ett sådant samband verkar existerar, även om vissa reservationer 

framförs i studiens metod. Mönstret som framkommer är att lärare använder de idrotter som 

de själva har en bakgrund inom i större utsträckning än andra idrotter som de saknar 

erfarenhet av, mönstret kan ses hos samtliga lärare i studien. Hälften av lärarna menar dock 

under intervjun att de inte använder sina egna idrottserfarenheter i större utsträckning. Detta 

tydliggör möjligheten att användandet av de egna idrottserfarenheterna finns oavsett om 

lärarna är medvetna om det eller ej. Ett möjligt antagande är alltså att lektionsplaneringen är 

ett handlande som baseras på deras habitus (Broady 1990, s.228). Det vill säga en uppfattning 

av vad som är ett korrekt agerande och vad som värderas högt av läraren oavsett hur aktivt 

medvetna de själva är om det. Det skulle därmed kunna innebära att innehållet i en del 

lektionsplaneringar inte enbart är utarbetat och utvalt utifrån de mål som finns uppsatta i 

kursplanen i den utsträckning som samtliga lärare här menar att det skall vara. 

 

Den egna föreningsidrottsliga erfarenheten skulle kunna skapa en grund av kunskaper och 

vanor förknippade till den egna idrotten som värderas högt av läraren vilket leder till en 

reproducering inom skolans fält. Det skulle kunna vara specifika tekniska kunskaper, olika 

ansträngningsnivåer,  tävlingsnivåer med mera som givetvis kan skilja sig från idrott till idrott 

men som den enskilde läraren ändå kan värdera som viktigt för utövandet av idrott på skolans 

fält. Det skulle kunna förklara att dessa idrottserfarenheter många gånger tillåts utgöra en så 

pass stor del av lektionsinnehållet.  

 

Samtidigt framstår det som tydligt att lärarna i studien själva inte uppfattar fördelningen av 

innehållsmoment som kopplat till sina egna erfarenheter. Något som om det skedde medvetet 

skulle kunna tolkas som att de inte följer de regler i form av kurs- och läroplaner som gäller 

för skolans fält. Man väljer att motivera valet av moment med just kurs- och läroplaner, 

samtidigt som man något tvetydigt säger att man inte använder sina idrottserfarenheter i något 

metodiskt syfte utöver inlärningen av själva momentet. Ett exempel skulle där kunna vara att 

man spelar fotboll inte för att lära sig själva idrotten fotboll utan för att uppnå en bättre 

koordination (Skolverket 2011 s.53). Detta blir alltså något tvetydigt uttryckt av lärarna. Att 

använda sig av ett moment med anledning av kurs- och läroplaner borde rimligtvis innebära 

att det är en metodisk väg för att uppnå något av målen. Om lärarna däremot säger att så inte 



 

är fallet kan man resonera om frågan kunnat misstolkas, trots att en tydlig definition gavs i 

samband med att den ställdes. Det kan också vara ett möjligt antagande att läro- och 

kursplaner, som i sin nuvarande utformning lämnar mycket av innehållsvalet fritt, åberopas 

utan närmare eftertanke.  

 

En möjlig tolkning av studiens resultat är att lärarens habitus omedvetet kan utgöra grunden 

för det aktiva valet av innehåll. Eftersom det då skulle kunna tolkas som att läraren inte följer 

de regleringar som gäller på skolans fält, tydligt strukturerade genom läro- och kursplaner 

samt skollag, så rationaliseras dock en lämplig och för fältet korrekt anledning fram, som den 

generella hänvisningen till just kurs- och läroplanen. 

 

Idrottslärarens habitus skulle i sådana fall främst vara kopplat till idrotten och dess utövande, 

oavsett om idrotten sker i föreningsidrottets fält eller skolans fält. Och till skillnad från 

individens medvetenhet inte ta hänsyn till de tydliga gränser som de båda fälten besitter och 

som framförallt skolan värnar om. Det skulle enligt den här studiens tolkning innebära att 

föreningsidrottens fält kan påverka skolans fält genom lärarnas habitus enligt figuren nedan. 

 

 

Figur 1. Figuren visar hur en möjlig påverkan från föreningsidrottens fält skulle kunna nå 

skolans fält genom idrottslärarnas habitus.  

 

Givetvis måste kompletterande hänsyn tas till det elevinflytande som framförallt Sandahl 

(2004, s.62) återkommande nämner i sin undersökning. Förmodligen kan samma figur som 



 

för lärarnas habitus här ovan även göras aktuell för hur elever bidrar till en påverkan av 

lektionsinnehållet. Med den högst väsentliga skillnaden att denna delaktighet istället är något 

som uppmuntras av både lärare i undersökningen och läroplanen (Skolverket 2011, s.15). 

Även tillgången på lokaler och faciliteter samt utformningen av kurs- och läroplaner är som 

Sandahl nämner i sin rapport saker som kan påverka lektionsplaneringen och bör beaktas i 

dessa typ av diskussioner. Även om urvalet i den här studien är litet och vidare forskning 

behövs på området så skulle det vara intressant för diskussionen kring ämnesinnehållet om 

man tonade ned värdet av just dessa två faktorer till förmån för den möjliga påverkan som 

lärarnas habitus har. Sandahl (2004, s.65-68) för ett liknande resonemang där han skriver att 

materiella förutsättningar samt kurs- och läroplaner enbart fungerat som ett ramverk för 

idrottslektionerna där lärare och elever genom åren styrt undervisningen mot de moment de 

själva uppskattar . 

 

Med utgångspunkt i en modell som den ovan skulle man även kunna förklara att 

lektionsinnehållet i Sandahls studier speglar de populära föreningsidrotterna (Sandahl 2004, 

s.51f). Det är möjligen så att bilden som en del människor har av den bollspelande läraren 

som främst anpassar lektionsinnehållet för att göra eleverna glada kanske inte är så 

verklighetsfrämmande som man hoppats på. Det är möjligen så att det här med att vara 

eleverna till lags kan vara en rationaliserad förklaring till varför bollspel så frekvent används 

och att det istället till viss del kan handla om vilka personliga erfarenheter idrottsläraren har 

med sig in i arbetet. Att bollspel är den främst förekommande idrotten i föreningslivet 

(Riksidrottsförbundet 2010, s.2-5) skulle också rimligen innebära att det är bollspel som har 

påverkat flest idrottslärares habitus. 

 

Diskussionen kring lärarnas metodik är intressant och i sin helhet alldeles för bred för att 

fullskaligt kunna täckas inom ramen för denna studie. Problemet som belyses i 

frågeställningen och litteraturgenomgången får dock anses kvarstå. Tanken var att om en 

koppling kunde finnas mellan lärarnas erfarenheter och deras lektionsplanering så kunde den, 

och därmed den stora förekomsten av bollspel (Skolverket 2005, s.24), förklaras med att 

lärarna använde moment som de kände sig bekanta med som en metodik i andra syften än att 

utöva själva idrotten. Som i exemplet med att man vill utveckla elevernas koordination genom 

att spela fotboll och därmed använda fotbollen som metodik. Som vi sett i resultat och 

diskussion ovan tycks det dock inte vara fallet, åtminstone inte medvetet från lärarhåll. Istället 

tycks man snarare syfta på uttryck i läroplanen som att man skall främja elevernas livslånga 



 

intresse för fysisk aktivitet eller prova på olika idrotter när man hänvisar till kursplanen 

(Myndigheten för skolutveckling 2007, s.16). Det väcker frågor kring huruvida det massiva 

övertaget för bollspel och bollekar som tidigare forskning visat på i den utsträckningen 

verkligen kan motiveras med att det skapar ett intresse hos eleverna. Och om det nu skapar ett 

intresse hos elever gör det verkligen det hos alla? Kan det inte vara så att de som nu inte 

intresseras av bollspelen men ständigt måste delta i dessa istället inte motiveras till fortsatt 

fysisk aktivitet eller för den sakens skull ges möjlighet att prova på ett brett spektra av olika 

idrotter som kursplanen förespråkar (Skolverket 2011 s.52f). Samma resonemang kan givetvis 

användas vad gäller lärare med ett dominerande lektionsinnehåll från andra idrotter än 

bollspelet. Och om innehållet nu möjligen till viss del baseras på lärarnas egna erfarenheter så 

kan det anses vara en högst trolig negativ konsekvens av det för dessa elever. 

 

Det kan, och bör också, föras en vidare debatt om kursplanens utformning. Med skolans 

övergång från regelstyrning till målstyrning har en större frihet kring lektionsinnehållet 

infunnit sig för lärarna (Sandahl 2004, s.64-66). Det går därmed inte att säga att den 

nuvarande dominansen av bollspel egentligen är fel på det sättet att den bryter mot 

kursplanens direktiv om lektionsinnehåll. Även om det hos en del individer tycks uppfattas så. 

Istället ligger felet i sådana fall i bristen på metodisk användning, att det saknas en längre och 

bredare målsättning med användningen av bollsporterna. Alla lärare säger i den här studien att 

det inte finns någon annan metodisk tanke när de vanligaste momenten inom ämnet utövas 

mer än att eleverna skall få prova på något de själva uppskattar. Då är det rimligt att 

ifrågasätta om dessa moment verkligen är värda att ges så pass mycket utrymme i lärarnas 

lektionsplanering som den här studien i dessa fall har visat att de får. För elevernas blotta 

uppskattning ges inte så mycket utrymme i de läro- och kursplaner som finns tillgängliga.  

 

Däremot skulle den utbredda användningen av lärarnas egna idrottserfarenheter kunna 

motiveras om den som metodik kunde kopplas till ytterligare inlärningsmål. Möjligen kan 

bristen på lokala styrdokument vara en av anledningarna till att det ser ut så här på en del 

skolor. Gemensamma styrdokument som med läroplanens frånvaro av innehållsdirektiv kan 

göra att lärare, åtminstone på lokal nivå, kan bedriva planering och undervisning på ett 

liknande sätt, med ett liknande underhåll och mot gemensamma mål. Allt utefter en 

genomtänkt strategi där kurs- och läroplan inte bara används som en form av täckmantel utan 

en genuin tillgång. Detta skulle också kunna motverka negativa konsekvenser av att lärare har 

enskilda idrotter som dominerar deras lektionsplanering. 



 

Återkommande i studien har olika former av möjliga konsekvenser för eleverna kunnat 

belysas. För att återkoppla till studiens syfte och frågeställning bör de även gemensamt lyftas 

fram och summeras här. Läroplanen betonar en skola för alla och att Idrott och hälsa bör vara 

ett ämne som kommer alla till dels är nog de flesta överens om. Vill vi inspirera ett livslångt 

intresse för fysisk aktivitet så är resonemanget att ett idrottsämne som bygger på alltför stora 

likheter med föreningsidrotten främst gynnar de som redan utövar den formen av idrott. 

Elever som inte är fysiskt aktiva på sin fritid i den utsträckningen bör också kunna nås med en 

stimulerande undervisning.  

 

Om innehållet kan påverkas av lärarnas habitus och lektionsinnehållet därmed riskerar att 

återkommande baseras på samma idrott ger det inga goda förutsättningar för en sådan 

stimulerande undervisning. Istället ges de elevgrupper som själva utövar samma eller liknande 

idrotter som läraren har erfarenhet av extra många möjligheter att visa upp sina kunskaper. En 

risk är att dessa kunskaper värderas som ett starkt symboliskt kapital av läraren genom dennes 

habitus vilket sammantaget skulle skapa förutsättningar för ett ojämnt värderande av 

elevernas kunskaper,  i slutändan även betygsättandet inom ämnet. Tidigare forskning där 

elever som är aktiva i föreningsidrotten får högre betyg än andra elever stöder också till viss 

del den slutsatsen (Redelius 2004, s1-5). En möjlig slutsats som man kan dra av studiens 

resultat är att lärarna anser att elever som deltar i föreningsidrotten har en fördel mot elever 

som inte deltar där, vilket samtliga lärare anger som svar på frågan. Något som skulle kunna 

vara en möjlig indikation på att olika elevgrupper kan ta med sig olika former av symboliskt 

kapital mellan föreningsidrottens och skolans fält så länge det berör idrott. 

 

När det visar sig att en djupare metodik med de olika idrotterna enligt lärarna inte används går 

det också att ifrågasätta om elever verkligen ges tillräckligt med möjligheter att nå upp till de 

målen som kursplanen förespråkar, framförallt om de från början saknar föreningsidrottslig 

erfarenhet och ett symboliskt kapital på området. Har de möjlighet att tillförskaffa sig den 

kunskapen utifall att en stor del av tiden skulle gå åt till att utöva lärarens egna idrotter? Det 

går alltså att ifrågasätta om det måluppfyllande arbetet fungerar även om studien här saknar 

validerade belägg för att så faktiskt är fallet. 

 

Det som studien sammanfattningsvis kan påvisa, vilket också var en del av studiens syfte, är 

det mönster som pekar på att lärares egna idrottserfarenheter till viss del har betydelse för 

deras lektionsplanering. Även om man bör ha studiens begränsade urval i åtanke och vidare 



 

forskning på området behövs för att kunna säkerställa sådana mönster. Sett till studien tycks 

dessa idrotter inte användas för att de lämpar sig som metodik för flertalet av kursplanens mål 

utan lärarna tycks till viss del vara omedvetna om den överrepresentation deras egna idrotter 

ges. Istället motiveras användandet med att man följer kurs- och läroplaner och att eleverna 

själva uppskattar dessa moment. Detta kan möjligen jämföras med delar av kursplanen och 

tolkas som en omedveten metodik. Den här fördelningen av lektionsinnehåll skulle kunna 

skapa olika förutsättningar för olika elevgrupper vad gäller intresse, prestation och 

bedömning, däremot är det svårt att peka på mer exakta konsekvenser utan vidare forskning. 

 

Förhoppningsvis kan det strå av kunskap som denna studie bidrar med göra lärare inom ämnet 

Idrott och hälsa medvetna om hur det är möjligt att man omedvetet arbetar med delar av 

lektionsplaneringen. Samt att detta eventuellt kan skapa konsekvenser för olika 

elevgrupperingar. I slutändan är det en förhoppning att en större medvetenhet kring vår 

lektionsplanering och val av metodik kan sudda bort den kanske alltför verkliga bilden av en 

bollspelande idrottslärare som främst är eleverna till lags. 

 

Metoddiskussion 

En frågeställning där konsekvenser för olika elevgrupper skulle granskas gjorde en kvantitativ 

undersökning aktuell i ett första skede. Det hade varit önskvärt att i en större omfattning låta 

eleverna uttrycka sin uppfattning kring huruvida lärarnas egna idrottserfarenheter påverkade 

lektionsinnehållet och därmed möjligen dem själva. Det skulle dock innebära att studiens 

syfte, och den detaljerade process från personlig erfarenhet till lektionsplanering som det 

behandlade, hamnade i skymundan. Att det även kunde bli aktuellt att behöva ta in målsmans 

godkännande från samtliga deltagande elever gjorde att arbetets tidsram begränsade de 

kompletterande möjligheterna i en kvantitativ enkätundersökning. 

 

Sett till studiens syfte och frågeställningar fungerar annars den kvalitativa metoden väl då det 

genom intervjuer går att nå ett djupare resonemang bakom lärarnas agerande och därmed se 

hur svar och tenderser möter de uppsatta frågeställningarna. Sammantaget kan man önska ett 

större urval för en högre validitet eller alternativt en kompletterande kvantitativ undersökning 

som hade kunnat fungera väl för att se vidden av de mönster som den kvalitativa 

undersökningen först lyft fram (Kvale 2009, s.131-134). Bristen på detta gör att studien 

främst får inrikta sig på att visa tendenser och nya aspekter inom området där det möjligen 

kan fungera som en grund för vidare forskning snarare än att ge definitiva resultat och svar.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide. 

 Kan du berätta för mig hur din egen idrottsbakgrund ser ut? 

(Allmän, öppen fråga, notera vad som först nämns samt om det finns träningsvanor 

utöver föreningsidrotten) 

 

 Vilka idrotter har du utövat i en idrottsförening? 

(Definieras som deltagande i en idrottsförening under en sammansatt period med 

flera återkommande tillfällen och ej prova-på deltagande som att spela golf med 

jobbet två gånger om året etc) 

- Hur ser träningen/utövandet av denna aktivitet ut? 

 (Exempel: Inom friidrott – Löpning eller kastteknik.  Finns träningsbehov av styrka 

och kondition?) 

- På vilken nivå deltog du som högst? 

 (Exempel: Lokal, Distrikt, Nationell, Internationell) 

- Hur länge utövade du idrotten? 

 (Exempel:  ålder 7 till 19) 

 

 Har du varit ledare eller tränare inom föreningslivet? 

(Oavsett egen bakgrund från den idrotten. Följdfrågor: Kan du berätta vad du lärt dig 

av detta? ...på vilket sätt har det påverkat din lärarroll och/eller lektionsplanering?) 

 

 Använder du dig av en långsiktig lektionsplanering i arbetet som lärare inom 

Idrott och Hälsa? 

(Definieras som den termin- eller årsbaserade planeringen för vad lektionerna skall 

innehålla) 

- Sker arbetet med den långsiktiga planeringen på egen hand eller tillsammans 

med andra lärare? 

-Finns det lokala styrdokument på skolan som styr ditt långsiktiga 

planeringsarbete? 

(Hur/när är dessa utarbetade? Har du varit delaktig i processen?) 

- Använder du någon av dina idrottserfarenheter under den långsiktiga 

lektionsplaneringen? 

 (Allmän, öppen fråga, notera alla tendenser, kan bidra vid tolkning) 

-Använder du någon av de idrotter du själv har erfarenhet av som moment i 

planeringen? 

(Glöm ej ev. följdfrågor: Hur ofta? Varför? På vilket sätt hjälper det dig?) 

 -Använder du någon av de idrotter du själv har erfarenhet av som metodik för 

andra av kursplanens, planeringens eller den enskilda lektionens mål? 

 (Exempel på metodik: Fotboll används inte för att eleverna skall få spela fotboll utan 

för att eleverna skall lära sig sammansatta rörelser. Glöm ej ev. följdfrågor: Hur ofta? 

Varför? På vilket sätt hjälper det dig?) 

-Använder du ditt idrottskunnande på något annat sätt i ditt yrkesutövande? 



 

(allmän, öppen fråga) 

 

 Som idrottslärare, tror du att man har nytta av att själv ha en erfarenhet från 

föreningsidrotten? 

- Om ja, På vilket sätt tror du att man har det?  

- Vilka idrotter tror du man har mest nytta av att själv ha utövat? 

- Kan det vara någon skillnad på att komma från lagidrotter eller individuella 

idrotter? 

 

 Eleverna inom idrottsämnet, har de någon fördel eller nackdel av att delta i 

föreningsidrotten på fritiden? 

- Kan du se någon speciell idrott som de skulle ha mer nytta av att utöva på 

fritiden? 

- Kan det finns elever som  har en fördel eller nackdel av att deras lärare har 

erfarenhet från föreningsidrotten? 

- Tror du att det generellt leder till högre betyg inom ämnet för de elever som 

deltar i föreningsidrotten? 

 

 Kom ihåg insamlingen av terminsplaneringarna. 


