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 kolans ämne idrott och hälsa är omdebatterat. I takt med att
 fler och fler uppmärksammar att många unga rör sig för lite,

ökar intresset för hur ämnet borde vara upplagt och hur mycket
idrott och hälsa eleverna borde ha. Att ämnet är föremål för ett
utbrett tyckande innebär inte att det också har studerats i lika
hög grad. Det finns därför ett stort behov av en mer ingående
belysning och kritisk granskning av ämnet idrott och hälsa.

I Mellan nytta och nöje ger nio författare sin bild av ämnet i den
svenska grundskolan. Texterna baseras på den omfattande stu-
dien Skola-Idrott-Hälsa, i vilken närmare 2000 barn i skolår 3, 6
och 9 ingick. Bokens olika kapitel belyser ämnets historiska bak-
grund, lärares och elevers syn på och inställning till ämnet i dag,
elevernas motoriska förmåga, förekomsten av friluftsliv i skolan
samt arbetet med lokala kursplaner och styrningen av ämnet.
Författarna är forskare och lärare vid Idrottshögskolan och Lärar-
högskolan i Stockholm. De ingår också i den forskningsgrupp
för pedagogik, idrott och fritidskultur som leds av Lars-Magnus
Engström.

Boken riktar sig till alla som är intresserade av ämnet idrott och
hälsa, till exempel lärarstuderande och lärarutbildare, verksamma
lärare, skolledare samt politiker med ansvar för frågor rörande
skola, idrott och hälsa.
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Förord

Skola-Idrott-Hälsa
I den här rapporten är skolämnet idrott och hälsa det centrala temat. Den ingår i en
serie rapporter och artiklar från tre sammanflätade studier, som har barns och ungdo-
mars fysiska aktivitet i fokus. Den samlade beteckningen för dessa projekt är Skola-
Idrott-Hälsa.

Den första studien, Idrott och hälsa under skolåren, finansierades av Idrottshögskolan
i Stockholm och kom i dagligt tal att benämnas Skolprojektet 2001, vilket var det år
datainsamlingen genomfördes. Studien omfattade ca 2000 barn och ungdomar i skolår
3, 6 och 9 från 48 slumpmässigt utvalda skolor i hela Sverige. Därtill intervjuades ett
70-tal lärare i idrott och hälsa. Denna studie utgör basstudien till vilken hittills ytterli-
gare två projekt knutits: Fysisk aktivitet i skola och på fritid. Lärandeprocesser i skilda
miljöer (finansierat av Vetenskapsrådet) samt Barns och ungdomars fysiska aktivitet (fi-
nansierat av Centrum för idrottsforskning). De empiriska studierna i båda dessa under-
sökningar genomfördes 2002 och utgör en uppföljning av drygt 100 elever i år 5 samt
drygt 200 elever i år 8, ett och ett halvt år efter den första datainsamlingen. Därtill
intervjuades ca 40 barn från varje årskurs samt undervisande lärare. Föreliggande rap-
port, där nio forskare bidrar, baseras på empiriska data från samtliga tre projekt. För
närvarande pågår förberedelser för en fjärde studie, som ska genomföras våren 2004,
och som utgör en uppföljning av samtliga barn och ungdomar som deltog år 2001.

De hittills genomförda projekten omfattar skilda forskningsområden och represen-
terar ämnena historia, pedagogik och medicin (traumatologi och fysiologi). Vetenskap-
ligt ansvariga har varit Jan Lindroth, Per Renström, Björn Ekblom samt undertecknad,
som haft ett huvudansvar för de tre genomförda projekten. Avsikten med detta mång-
vetenskapliga angreppssätt är att så fullödigt som möjligt kartlägga villkoren för barns
och ungdomars fysiska aktivitet, belysa omfattningen av denna samt undersöka vilka
medicinska, fysiologiska och sociala konsekvenser som olikheter i fysisk aktivitet med-
för. Ett viktigt syfte är att bygga en plattform för jämförelsestudier och longitudinella
studier av olika slag där förändringar över tid och med stigande ålder kan belysas.

Projekten har hittills redovisats i sina delar eller i sin helhet på ett översiktligt sätt vid
ett antal presentationer och konferenser samt i tidskriften Svensk Idrottsforskning nr. 3,
2002. I skrift finns även en rapport som innehåller en mer genomgripande beskrivning
av projektet i sin helhet när det gäller bakgrund, uppläggning och metoder (nätuppla-
ga).1 Dessutom finns nationellt och internationellt publicerade artiklar från projek-
ten. På Idrottshögskolans hemsida ges fortlöpande information om projekten och var
resultaten publicerats. Här finner man också uppgifter om vilka som medverkat.

Lars-Magnus Engström

1 Engström, L-M. (2004)Utgångspunkter, syften och metodik Skola-Idrott-Hälsa. Rapport 1,
Idrottshögskolan, www.ihs.se
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Bakgrunden
Det finns flera viktiga skäl till projektens tillkomst. En allt säkrare, och vetenskapligt
belagd, kunskap om de hälsomässiga riskerna som följer av ett fysiskt inaktivt liv i kom-
bination med iakttagelsen att allt fler barn och ungdomar tycks röra sig mindre, har
inneburit att många frågor om barns och ungdomars livsstilar ökat i aktualitet. Blickar-
na har kommit att riktas mot skolans ansvar för barns fysiska aktivitet samt barns fri-
tidsvanor. Hur mycket rör sig egentligen barn och ungdomar? Finns det barn som rör
sig så litet att de utgör en hälsomässig riskgrupp? Vad händer med skolans undervisning
i idrott och hälsa och hur uppfattas ämnet av lärarna och av barnen? Vad lär sig barnen
om sig själva, och om vad fysisk aktivitet och idrott är, under lektionerna i detta ämne?

Samhällsutvecklingen i västvärlden, och inte minst i Sverige, har inneburit att den
fysiska aktiviteten totalt sett har minskat. En sådan utveckling är inte utan problem. Vi
behöver i allt mindre utsträckning använda oss av våra kroppskrafter i vårt dagliga liv,
men samtidigt måste vi röra oss regelbundet för att må bra. Det fysiologiska och medi-
cinska behovet av kroppsrörelse är oförändrat men möjligheterna att få detta behov
tillgodosett har blivit allt mindre. Mycket talar för att den stillasittande livsstil, som
präglar vuxnas arbetsliv och vardag, även karaktäriserar barns och ungas liv där TV,
video och dataspel för vissa ersatt fysiskt aktiv utelek och idrottsutövning. Därmed har
också behovet av regelbunden fysisk aktivitet i skolan ökat. Vad som sker inom ämnet
idrott och hälsa har därmed fått en ny och mer betydelsefull innebörd.

Ämnet idrott och hälsa
Det har uppstått en egendomlig paradox; ju säkrare kunskaper vi får om den fysiska
aktivitetens hälsomässiga betydelse, desto angelägnare tycks vi vara att minska våra fy-
siska ansträngningar såväl i hemmet som under arbete. Vi har varit väldigt uppfinnings-
rika när det gäller att utveckla en teknologi som innebär minskad muskelkraft, särskilt
inom kommunikationsområdet. Trots detta har man inte inom skolans värld kompen-
serat för en minskad fysisk aktivitet. Utvecklingen har snarare gått åt motsatt håll. Äm-
net idrott och hälsa har, bortsett från en mindre justering av tiden för grundskolan i
mitten av 1990-talet, fått vidkännas en tidsmässig reducering av den obligatoriska ti-
den. Det finns dock möjligheter för den enskilda skolan liksom för individen att i viss
utsträckning välja till ytterligare fysisk aktivitet av något slag. Omfattningen av frilufts-
verksamhet är också relaterad till den enskilda skolans initiativ. En ny förordning gäl-
lande skolans läroplan, som kan få stor betydelse, är att alla elever nu ska erbjudas fysisk
aktivitet varje dag under skoltid.2

För många barn är skolans idrottsundervisning deras första, och för vissa kanske
enda, erfarenhet av regelbunden fysisk träning. För dessa barn blir detta ämne av sär-
skilt stor betydelse för inställningen till kroppsövningar av olika slag samt för det aktu-
ella och framtida hälsotillståndet och välbefinnandet. Ämnet idrott och hälsa ger också
kunskaper om hur man ska sköta och träna sin kropp på bästa sätt, samt möjligheter till
inlärning av olika idrotter och friluftsaktiviteter, som långt ifrån alla barn får på annat
sätt. Idrottsundervisningen är också av central betydelse för individens självbild och lust
att delta i lek, idrotts- och motionsaktiviteter under fritid, både som barn och vuxen.

2 SKOLFS 2003:17, 2003-06-03. Denna nyordning hade dock inte trätt i kraft när
ovannämnda studier genomfördes, varför den inte kommer att beröras i föreliggande
rapport.
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Med dessa utgångspunkter finns en rad mycket väsentliga skäl att rikta fokus mot sko-
lans idrottsundervisning ur ett pedagogiskt såväl som ett historiskt perspektiv.

Ämnet idrott och hälsa i den svenska skolan vilar på ett unikt kulturarv. Under
1800-talet dominerades ämnet, som då hette gymnastik, av en mycket speciell inrikt-
ning, nämligen linggymnastiken. Per Henrik Ling var initiativtagare till inrättandet av
Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) 1813 och med detta institut som platt-
form kom han att bli idégivare för en gymnastisk idévärld och pedagogisk praktik, som
fick stor internationell spridning. Genom den vetenskapliga ambition och den systema-
tiska uppbyggnad som utmärkte detta gymnastiska rörelseförråd gav Ling upphov till
en egen riktning inom gymnastiken. Hans insatser blev banbrytande för den s.k. peda-
gogiska gymnastiken. P. H. Ling är troligen en av Sveriges mest internationellt kända
pedagoger av alla kategorier, men det var egentligen hans efterföljare, och då inte minst
hans son Hjalmar Ling, som på 1860-talet genom ett systematiserande och nedtecknan-
de av rörelseförrådet gjorde linggymnastiken skolbildande. Övningsförrådet präglades
av att rörelserna skulle korrigera den individuella anatomin efter ett bestämt ideal för
kroppens hållning. Vidare skulle en harmonisk kroppsutveckling främjas genom en
konsekvent tillämpad ”växelsidighet”, det vill säga att man i lämpliga sekvenser växlade
mellan vänster och höger arm, vänster och höger ben etc. Träningen skulle vara medi-
cinskt motiverad och hälsobefrämjande. Alla, oavsett samhällsklass och förmåga, skulle
kunna delta och tillägna sig detta gymnastiksystems välsignelser. På idrottshögskolorna
runt om i världen undervisas fortfarande, om inte i linggymnastik, så definitivt om Ling
och hans verk.

Detta nyttobetonade och fysiologiskt motiverade kroppsövningssystem, som vände
sig till samtliga samhällsmedborgare, kom sedan att bilda motpol till den framväxande
anglosaxiska sporten, tävlingsidrotten, där prestation, rangordning och tävling var vik-
tiga inslag. Linggymnastiken kom att prägla innehållet i utbildningen av lärare på Kung-
liga Gymnastiska Centralinstitutet liksom i skolans idrottsundervisning långt in på
1900-talet. Det finns säkert många i den äldre generationen som har personliga erfaren-
heter av linggymnastiken – förmodligen inga muntrare hågkomster. Det var därför inte
så svårt att förstå att linggymnastiken tappade mark till förmån för den engelska sporten
med dess innehåll av fart, fläkt och spänning. Utvecklingen var dock inte problemfri;
alla klarade inte av prestationerna och blev eller kände sig utslagna.

Så småningom kom de vetenskapliga argumenten för ämnets betydelse att på ett
påfallande sätt hämta sin näring från det fysiologiska kunskapsområdet samtidigt som
idrottsrörelsens utbud vann allt större insteg i skolans värld. Inlärning och utövning av
skilda idrottsgrenar kom alltmer att ske på bekostnad av den fristående gymnastiken
och redskapsgymnastiken. Den s.k. sportifieringsprocessen blev allt tydligare. Ämnets
namnbyte från gymnastik till idrott 1980 utgjorde en indikering på en förskjutning av
ämnets innehåll. Ämnet fick sin legitimitet genom att verksamheten var fysiologiskt
motiverad och därtill gav eleverna goda grundkunskaper för en aktiv fritid. Utveckling-
en under 1990-talet har präglats av en allt större frihet för den enskilda skolan liksom
för den enskilda eleven. Förutom vanliga tävlingsidrotter som t.ex. fotboll, basketboll
och friidrott har också de motions- och idrottsformer som vuxit fram och formats utan-
för den etablerade idrottsrörelsen och den traditionella skolundervisningen, som t.ex.
aerobics och innebandy, nu givits utrymme i den reguljära undervisningen. Lek och
rekreation har blivit självklara inslag med motiveringen att locka eleverna till ett livs-
långt intresse för kroppsövning. Ämnet har återigen bytt namn och har nu benämning-
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en idrott och hälsa. Samtidigt har den obligatoriska undervisningstiden skurits ned.3

Friluftsverksamheten har också reducerats och varierar kraftigt mellan olika skolor. Så-
väl internationella som nationella studier visar att ämnet är förhållandevis lågprioriterat
och att det drabbats av tidsmässiga nedskärningar trots läroplanernas höga mål och trots
den offentliga retoriken om ämnets betydelse.

Behövs egentligen skolans idrottsundervisning? Är inte så gott som alla barn och
ungdomar idrottsligt aktiva under sin fritid? Nyligen genomförda studier visar att så
inte är fallet. Barn- och ungdomsidrotten har ändrat karaktär sedan slutet av 1960-talet.
Vid den tiden idrottade de flesta ungdomar på egen hand utan att vara medlemmar i
någon idrottsförening. Fram till mitten av 1980-talet ökade sedan andelen medlemmar
i idrottsföreningar och då särskilt bland flickor samtidigt som spontanidrottandet sjönk.
Idrottsutövningen blev med andra ord allt mer institutionaliserad. Därefter har med-
lemsanslutningen stagnerat. Den så kallade spontanidrotten, den vanligaste aktivitets-
formen tidigare, hade nästan försvunnit för något decennium sedan men under 1990-
talet och runt millennieskiftet tycks en viss ökning ha ägt rum; nu i helt nya former som
exempelvis skateboard- och inlinesåkning. En viktig iakttagelse är att antalet barn och
ungdomar som inte alls ägnar sig åt regelbunden idrottsutövning har ökat markant un-
der de senaste decennierna.

En allt tidigare debut för barn i organiserad idrottsverksamhet – för många redan vid
5-7 års ålder – kräver större föräldramedverkan, vilket innebär vissa sociala och ekono-
miska förutsättningar. En social snedrekrytering blir därmed följden och särskilt tydligt
blir det om barn i familjer med olika ekonomiska förutsättningar jämförs.

Mot ovanstående bakgrund framstår ämnet idrott och hälsa som viktigare än någon-
sin. Det är dock inte bara en fråga om omfattning av fysisk aktivitet i skolan utan också
i högsta grad en fråga om undervisningens innehåll, det vill säga vilka kunskapskvalitéer
som utvecklas. Den nu gällande läroplanen för grundskolan innebär att detta ämne,
liksom övriga ämnen, är målstyrt, det vill säga målen ska uppfyllas men kan nås på olika
sätt. Idrottsämnets mål är bland annat att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivi-
tet, stimulera rörelseförmågan och rörelseglädjen, utveckla en psykisk, fysisk och social
förmåga samt en positiv självbild, lära känna sin kropp, ta eget ansvar för sin fysiska
träning m.m. Hur man når dessa mål, och hur de konkretiseras på den enskilda skolan,
kan och bör naturligtvis, vara knutet till lokala villkor.

Uppenbart är att detta inte är någon lätt uppgift för den enskilde läraren och att
stora variationer i undervisningens innehåll är att vänta. De mest centrala frågorna som
söker sina svar i de artiklar som följer är: Vilken omfattning och vilket innehåll har
ämnet för närvarande? Hur uppfattar lärarna och barnen ämnets innehåll och syfte?
Vilka självbilder utvecklar flickor och pojkar när det gäller den egna kroppen och pre-
stationsförmågan? Har ämnet ändrat karaktär? Vilken roll och vilken betydelse har och
bör ämnet ha i skolans och barnens liv? Och den mest centrala frågan, som skär genom
alla texter: Är idrott och hälsa, med sitt nuvarande innehåll, ett ämne för alla?

3 1994 reducerades timantalet i grundskolan från 537 till 460. Den särskilt anslagna tiden för
friluftsverksamhet togs också bort. Ämnet fick 40 timmars ökning 1998. Den totala tiden
för ämnet uppgår nu till i genomsnitt ca 90 minuter per vecka. Hur denna tid disponeras
över årskurser och lektionstillfällen varierar. Den enskilda eleven ges emellertid möjligheter
till ett tillval och den enskilda skolan kan också välja en särskild profilering, som kan
innehålla någon form av fysisk aktivitet.
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Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till författarna av denna rapport, och då särskilt
till redaktörerna Håkan Larsson och Karin Redelius, som målmedvetet och framgångs-
rikt drivit arbetet framåt. Min förhoppning är att denna genomlysning av ämnet idrott
och hälsa ska bidra till en genomgripande diskussion av, enligt min personliga uppfatt-
ning, ett av skolans viktigaste ämnen.

Stockholm i maj 2004

Lars-Magnus Engström
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1. Mellan nytta och nöje

Problemområde och syfte
Idrott och hälsa är ett av skolans mest omtalade ämnen i offentliga sammanhang. Detta
beror kanske framför allt på en ökad oro för att barn och ungdomar numera är mer
fysiskt inaktiva än tidigare, vilket kan leda till övervikt och ohälsa. I debatten är det
många röster som vill göra sig hörda, i synnerhet de som är positivt inställda till ämnet
och vill ha mer tid för ämnet i skolan, men även skeptiska eller direkt negativa röster
kan höras. Många vill också säga sin mening när ämnets syfte och innehåll dryftas, för-
utom idrottslärare också företrädare för idrottsrörelsen, läkare och fysiologer med flera.
Detta intresse har hittills inte rönt samma omfattning bland idrottsoch skolforskare –
åtminstone inte tills för något eller några år sedan. Med några få undantag är det först i
början av 2000-talet som forskare i Sverige på allvar börjat intressera sig för skolans
ämne idrott och hälsa. Den systematiska utforskningen av ämnet har alltså inte alls stått
i paritet med tyckandet om ämnet. Detta är något som vi nu tror håller på att förändras.
Efter millennieskiftet har ett flertal studier om idrott och hälsa och fysisk aktivitet i
skolan genomförts, studier som ofta kan betecknas som mångvetenskapliga.1

Tyckandet om ämnet har alltså inte varit vetenskapligt grundat utan istället bottnat
i ganska vaga uppfattningar. Framförallt har det funnits en oklarhet kring hur man ska
se på ämnet, vad som är dess mål och syfte. Ambitionen med denna forskningsrapport
är att försöka reda ut dessa oklarheter. Det övergripande syftet med rapporten är att
skapa en djupare förståelse för ämnet idrott och hälsa. Det har inte varit möjligt att
täcka alla de intressanta aspekter av idrott och hälsa som är tänkbara, och vår av avsikt är
inte att presentera bilden av ämnet, utan snarare bilder av ämnet. Avsikten är heller inte
att fastställa vad som är, eller bör vara ämnets mål och syfte. Däremot är vår förhopp-
ning att rapporten ska kunna utgöra ett underlag för kritiska och fruktbara diskussioner
kring ämnets funktion i skolan, hur det ska utformas och vad som är dess kunskapsob-
jekt. Vår strävan är också att utifrån resultaten i de olika delstudierna som redovisas i
denna rapport formulera förslag på några pedagogiska utmaningar som synes vara av
intresse för ämnets utveckling.

– en introduktion

1 Se t.ex. Eriksson, C. m.fl. (2003).
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Perspektivtagande
När man närmar sig ett problemområde sker detta aldrig helt förutsättningslöst och
utan utgångspunkter. Nedan ska vi försöka redovisa våra utgångspunkter i mer allmän-
na ordalag. Varje författare kommer sedan i respektive kapitel att närmare redogöra för
sina perspektiv i de olika delstudierna. På ett övergripande plan är perspektivtagandet i
huvudsak samhällsvetenskapligt, med tydliga historiska inslag. Vår strävan är att sätta in
ämnet i ett pedagogiskt, och delvis också didaktiskt, ljus med samhällsvetenskapliga
förtecken. Intresset är i de flesta kapitel i huvudsak riktat mot påverkans- och lärproces-
ser ur en social synvinkel. Rapporten innefattar inte studier eller utvärdering av olika
undervisningsmetoder och inte heller studier av lärande ur ett inlärningspsykologiskt
perspektiv.

Strävan har varit att beskriva ämnet idag och i någon mån dess förändring under de
senaste fyra decennierna, liksom att problematisera synen på ämnet, inte minst när det
gäller frågor om kön/genus. Dessa frågor finns inte presenterade i någon sammanhållen
del, utan framträder som ett spår bland flera i några av kapitlen i rapporten. Strävan har
vidare varit att gestalta ämnet på ett sådant sätt att lärare och elever kan känna igen sig i
beskrivningarna, men ändå utmanas i sina för givet tagna föreställningar om och värde-
ringar av ämnet. Denna strävan grundar sig i en uppfattning som gör gällande att forsk-
ning inte ska ge svar på vad som måste göras, utan istället hjälpa dem forskningen avser, i
det här fallet främst lärare och elever i idrott och hälsa, att kritiskt reflektera över sitt
dagliga arbete.

I boken Idrottsundervisning. Ämnet idrott och hälsas didaktik hävdar idrottspedago-
gen Claes Annerstedt att perioden 1970-1994 kan betecknas som en osäkerhetsfas i
kroppsövningsämnets historia. Färre centrala anvisningar och direktiv, ett ökat infly-
tande från idrottsrörelsen, en vidgad målsättning och ett vidgat innehåll är förändringar
som Annerstedt menar ”ledde till att lärarna i idrott blev allt mer splittrade och osäkra
på ämnets målsättning och innehåll”.2 Denna osäkerhet, dvs. lärares svårighet att klar-
göra ämnets mål och syfte, kan också sägas komma till uttryck i en hel del forskning om
skolans idrottsundervisning såväl i Sverige som på den internationella arenan (se vidare
kapitel 2). Många har hävdat att ämnet befinner sig i en ”identitetskris”.3 Det finns
naturligtvis fog för en sådan gestaltning av ämnet, men talet om en identitetskris kan
också i olika avseenden vara ett resultat av att det finns ett alltför stort avstånd mellan de
som forskar om idrott och hälsa i skolan och de som undervisar i ämnet. I det följande
ska vi, kortfattat och med utgångspunkt i Ingrid Carlgrens och Ference Martons bok
Lärare av i morgon, resonera kring talet om identitetskris i relation till forskningens
utgångspunkter och lärarnas förståelse av sig själva och sitt ämne.

2  Annerstedt, C. (2001), s. 107.
3 Internationellt illustreras frågan i Hardman & Marshall (2000) samt vid International

Council of Sport Science and Physical Educations symposium at European College for
Sport Science conference in Köln 2001.
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Idrottslärare av i morgon
Det svenska utbildningsväsendet är på alla nivåer, liksom mycken internationell utbild-
ning, stadd i stark expansion och förändring. När det gäller grund- och gymnasieskolan
var det tidigare staten som angav hur arbetet i skolan skulle organiseras och drivas. Nu-
mera anger staten istället vad arbetet ska resultera i. Vi har alltså gått från en regelstyrd
till en målstyrd skola.4 I boken Lärare av i morgon skriver Ingrid Carlgren och Ference
Marton:

Medan lärararbetet tidigare omfattat planering av aktiviteter och material (ingredien-
ser) till skolarbetet omfattar det nu också formerna för verksamheten, liksom ramar-
na. … 1990-talets skolreformer ställer framför allt krav på lärarens arbete utanför
klassrummet.5

Förändringar i lärarens arbete utanför klassrummet är, när det gäller idrottslärare, un-
dersökt i Inger Karlefors avhandling Att samverka eller …? Om idrottslärare och idrotts-
ämnet i den svenska grundskolan. Denna undersökning visar att idrottsläraren inte längre
i lika hög utsträckning som tidigare kan betecknas som en ”ensamvarg”. Samarbetet
med andra lärare har utvecklat verksamheten i vissa avseenden, medan annat fått stryka
på foten eftersom kraven på ökat samarbete inte sällan resulterat i minskad tid för elever.6

Dessa förändringar, mot målstyrning och krav på ökat samarbete mellan lärare, för-
utsätter att lärarna utvecklar ett gemensamt yrkesspråk, ”med vars hjälp det går att ku-
mulera erfarenheter inom yrket”.7 Hittills, hävdar Carlgren och Marton, har diskussio-
nen om lärarnas yrkeskunskaper ganska mycket fokuserat bristen på ett sådant yrkes-
språk.8 Detta gäller i allra högsta grad också idrottslärare.9 Denna brist på ett
professionellt yrkesspråk bland lärare ”har gjort verksamheten känslig för pedagogiska
modeflugor”,10 eller, när det gäller skolans kroppsövningsämne, inflytande från intres-
segrupper utanför skolans värld (t.ex. från idrottsrörelsen och den fysiologiska forsk-
ningen). Bristen på ett professionellt yrkesspråk bland lärare kan också vara ett skäl till
svårigheten att växla från att vara en ”hur-kultur” till att bli en ”vad-kultur”. Med det
senare avses att:

betoningen växlar från undervisning till lärande, från metod till mål och resultat, från
hur lärare gör till vad elever erfar, från att hinna med läroboken till att utveckla elev-
ers förmågor och förhållningssätt, från att se förmågor och förhållningssätt som vack-
ra ord i läroplanen till att få insikt i deras beskaffenhet och vägledas av dylika insikter
i den professionella gärningen.11

Vi tror att denna förändring är högst aktuell när det gäller lärare som undervisar i idrott
och hälsa. Idrottsläraryrket och idrottslärarutbildningen, även den utbildning vi själva
varit med om, har lagt stor vikt vid metodfrågor: hur ska vi undervisa? Detta är natur-
ligtvis alltjämt en viktig fråga, men den behöver kompletteras med en diskussion om

4 Se Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. 2000. Jfr. också Carlgren, I. & Marton, F. 2000.
5 Carlgren, I. & Marton, F. 2000, s. 82f.
6 Karlefors, I. 2002.
7 Carlgren, I. & Marton, F. 2000, s. 92, med hänvisning till Lortie 1975.
8 Ibid.
9 Se Annerstedt, C. 1991.
10 Carlgren, I. & Marton, F. 2000, s. 92.
11 Ibid., s. 23.
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vad det är tänkt att elever ska lära sig i idrott och hälsa. Denna fråga bearbetas på olika
sätt i denna rapport, såväl ur lärares som ur elevers perspektiv. När det gäller lärarna
ligger fokus i stor utsträckning på deras pedagogiska intentioner; hur tänker lärare om
sitt ämne vad det gäller mål och medel? Vilka intentioner har lärare i idrott och hälsa
med sitt ämne? När det gäller eleverna ligger fokus istället i stor utsträckning på vad de
uppfattar att de lär sig i idrott och hälsa.

Vi utgår alltså från att lärares pedagogiska intentioner är ett viktigt tema för lärare i
idrott och hälsa att diskutera och problematisera. En annan viktig del i lärares professi-
onalitet är att förhålla sig till det som Carlgren och Marton betecknar som undervis-
ningens sociala betingelser. Mot bakgrund av att tidigare studier tydligt pekat ut idrott
och hälsas relativt höga popularitet, antar vi att lärare i idrott och hälsa redan besitter en
hög kompetens när det gäller undervisningens sociala betingelser, t.ex. att möta barn
och deras intressen på ett positivt sätt. Här finns också inbäddat en forskningsmetodisk
utmaning. Enligt Carlgren och Marton har forskare haft en tendens att tolka lärarnas
försök att förhålla sig till undervisningens betingade aspekter som ett uttryck för deras
pedagogiska intentioner, vilket inte riktigt ger lärares pedagogiska medvetenhet rättvisa.

När läraren utför en handling som kan vara en lösning på en rad sammanfallande
dimensioner (t.ex. att fånga elevernas uppmärksamhet, hindra några elever från att
börja bråka, ge instruktioner för elevernas fortsatta arbete samt förklara och hjälpa
eleverna att förstå något de har svårt med) kan den tolkas som uttryck för en speciell
kunskapssyn eller inlärningsteori.12

Detta innebär, för oss som studerar ämnet idrott och hälsa, ett incitament till ökad
känslighet för frågor som rör lärares pedagogiska medvetenhet. I föreliggande rapport
har vår strävan därför varit att försöka förstå lärares och elevers utsagor om ämnet som
placerade i ett historiskt sammanhang. Från denna utgångspunkt vill vi sedan formulera
ett antal pedagogiska utmaningar som vi tror att lärare i idrott och hälsa med flera äm-
nesföreträdare nu eller i en snar framtid måste ta sig an. Vår strävan är med andra ord
inte att ge svaren på vad undervisningen ska innehålla och hur den ska utformas, utan vi
ser det som vår uppgift att kritiskt granska ämnet och peka på en rad frågor som existe-
rar i idrott och hälsa. Att svara på dessa frågor är emellertid ytterst en uppgift för de
lärare som är verksamma i idrott och hälsa.

Självklart är det ofrånkomligt att inte blanda in lärarutbildare och blivande lärare i
idrott och hälsa, det vill säga lärarstudenter med inriktning mot idrott och hälsa, i dessa
samtal om ämnets innehåll, utformning och kunskapsobjekt. Förhållandet mellan lärar-
utbildningen, lärarkandidaterna och de redan yrkesverksamma lärarna kan te sig på
mycket olika sätt. Intentionerna med den senaste lärarutbildningsreformen är bland
annat att ett närmande mellan den ”högskoleförlagda” delen och den ”verksamhetsför-
lagda” delen av utbildningen ska ske samt i förlängningen att för-hållningssättet till den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) förändras. Detta förändrade förhållningssätt
innebär till exempel att de frågor som de blivande lärarna ska bearbeta under sin VFU
inte utformas av de högskoleförlagda lärarutbildarna för att efter genomfört arbete re-
dovisas för dem. Intentionen är istället att de frågor som studenterna ska bearbeta ska
vara sprungna ur den pedagogiska verksamheten och att såväl högskoleförlagda som
verksamhetsförlagda lärare ska vara handledare i denna process. En annan central aspekt
av den nya lärarutbildningen är ökad fokus på både ”teori” och ”praktik”. Detta är

12 Ibid., s. 77.
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möjligt genom ett förändrat synsätt på vad teori och praktik kan vara och hur det gestal-
tar sig i utbildningen. Carlgren och Marton hävdar att lärarutbildningen i stor utsträck-
ning ”lider” av ett tänkande där ”teori” och ”praktik” å ena sidan uppfattas som ett
innehåll i skilda verksamheter (man ”har” teori eller praktik), eller, å andra sidan, att
”teori” utgör en normativ bild av hur undervisning ska gå till och vad den ska syfta till
och att ”praktik” är det som sker i verkligheten. Vår erfarenhet är att denna uppdelning
i teori och praktik har varit särskilt stark i idrottslärarutbildningen.

[Traditionell lärarutbildning] är mer ideologisk än kritisk, med en inriktning mot att
snarare lära sig metoder för hur man ska göra än analysera det som är. Teori har fått
en speciell, föreskrivande funktion och underordnas en tradition av ”den rätta lä-
ran”.13

Vårt sätt att se på teori och praktik är att praktik är det ”görande” som kommer till
uttryck i skolan, vilket inte bara inbegriper klassrumsundervisning utan också en rad
andra situationer. Teori innebär synsätt eller perspektiv på detta görande – synsätt eller
perspektiv som kan komma till uttryck både hos elever, lärare, forskare och andra. I den
bemärkelsen utgör det teoretiska inte någon idealsituation eller något föreskrivande,
utan ett sätt att se på vad som görs och ett sätt att förstå och förklara vad som görs. Vår
förhoppning är att denna rapport ska kunna utgöra underlag för konstruktiva samtal
mellan studenter och både högskoleförlagda och verksamhetsförlagda lärare i idrott och
hälsa.

Utvecklingen under de senaste åren när det gäller forskning om idrott och hälsa i
skolan, är påfallande ofta att forskare som hittills intresserat sig för fritidens idrott, inte
minst idrottsrörelsens föreningsbundna verksamhet, vänt sitt intresse mot skolan och
idrotten i skolan. Detta medför en risk för att forskarna oreflekterat tar med sig fråge-
ställningar som utformats och använts i studiet av fritidens idrott till studiet av skolans
ämne idrott och hälsa. Denna risk blir speciellt problematisk om det också är så att
lärare i idrott och hälsa skapar sin förståelse av ämnet med fritidens idrott, i synnerhet
tävlingsidrotten, som grund. Konsekvenserna av detta kan bli att förståelsen av idrott
och hälsa i skolan riskerar att bli densamma som förståelsen av idrott på fritiden. Detta
behöver i och för sig inte vara något problem om det är barns grad av fysisk aktivitet
man avser studera, men det kan bli problematiskt så till vida att fritidens idrott får
utgöra ”mall” för skolans idrott och hälsa när det gäller innehåll och former samt mål
och syften. Vad som saknas, menar vi, är studier som tar sin utgångspunkt i det faktum
att idrott och hälsa är ett ämne i skolan bland andra ämnen. Därmed har det rimligtvis
också frågor och problem som är gemensamma med sko-lans andra ämnen och som är
specifika för skolan som helhet. Ämnet idrott och hälsa är, med andra ord, inte bara ett
uttryck för den svenska idrottskulturen, utan också ett uttryck för den svenska skolkul-
turen.

Några läsanvisningar
Innan vi redogör för rapportens disposition vill vi kortfattat belysa två viktiga frågor
som har med ämnets beteckning samt tidstilldelning i skolan att göra. Skolans kropps-
övningsämne har bytt namn vid flera tillfällen under det gångna seklet. Ämnet har hetat
gymnastik, gymnastik med lek och idrott, idrott och numera alltså idrott och hälsa. Det
är inte vår avsikt att här problematisera dessa namnbyten, utan endast att peka på svå-

13 Ibid., s. 99.
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righeten att rätt benämna ett ämne som bytt namn så många gånger, och som i sam-
band med dessa namnbyten också i olika grad förändrats till innehåll, utformning och
syfte. Påfallande ofta används fortfarande uttrycket ”gympa” i det dagliga språket – även
när vi har intervjuat elever i skolan. Också uttrycket ”idrott” används flitigt, så till vida
att man gärna talar om idrottsämnet, idrottsläraren och idrottsundervisningen. Sett  till
dagens förhållanden, är det korrekta ämnesnamnet idrott och hälsa. De lärare som un-
dervisar i detta ämne bör därför i konsekvensens namn benämnas lärare i idrott och
hälsa och undervisningen bör benämnas undervisning i idrott och hälsa. Av ohejdad
vana, och på grund av att uttryck som idrott och hälsa-undervisningen och idrott och
hälsa-läraren lätt uppfattas som otympliga, används ibland uttrycken idrott, idrottsun-
dervisning och idrottslärare. Vår strävan har emellertid varit att använda uttrycket idrott
och hälsa eftersom språkbruket i stor utsträckning bidrar till att styra människors sätt
att tänka om verksamheten.

Ämnets tidsmässiga utrymme i skolan har, liksom namnet, varierat starkt. Under
1900-talets sista decennier har ämnets tidstilldelning, liksom antalet friluftsdagar regle-
rade i den nationella kursplanen, reducerats generellt sett. De senaste årens decentralise-
ring och ”avreglering” av den nationella timplanen har dock medfört att idrott och
hälsas tidsmässiga utrymme i början av 2000-talet varierar starkt mellan olika skolor.
Hand i hand med denna diskussion om det tidsmässiga utrymmet har också diskussio-
nen om ämnets syfte eller funktion förts. I sin mest polemiserade form har denna dis-
kussion handlat om huruvida ämnet syftar till att aktivera barn och se till att de är
fysiskt aktiva åtminstone vid några tillfällen i veckan, eller om ämnet ska betraktas som
ett kunskapsämne, där fysisk aktivitet utgör ämnets grund, men där syftet är att eleverna
ska reflektera över den fysiska aktivitetens relation till hälsa och livsstilsfrågor. Utgår
man från det första synsättet, aktivitetssynsättet, handlar strävan i första hand om att
åter utöka ämnets tidsmässiga omfattning i skolan. Utgår man från det andra synsättet,
kunskapssynsättet, handlar strävan i första hand om att utveckla ämnets kvalitetsmässiga
innehåll. I huvudsak har vi i denna rapport fokuserat det andra synsättet, kunskapssyn-
sättet. Fokus ligger alltså inte på studier av barns behov av fysisk aktivitet, vad som kan
tänkas vara lämpliga nivåer och intensiteter vid fysisk aktivitet för barn, hur man får
barn mer fysiskt aktiva eller vad som stimulerar eller hindrar barns grad av fysisk aktivi-
tet. Fokus är istället riktat mot elevers och lärares uppfattning om/av ämnet (för all del i
viss utsträckning i relation till elevernas grad av fysisk aktivitetsnivå), samt mot ämnets
professionella objekt, eller kunskapsobjekt: vad ska man lära i idrott och hälsa?

Disposition
Rapportens disposition kan schematiskt beskrivas på följande vis: forskningsöversikt,
historisk bakgrund, lärares syn på ämnet, elevers syn på ämnet och grad av fysisk aktivi-
tet samt några utvalda teman med speciell relevans för idrott och hälsa: friluftsliv, elev-
ers motoriska förmåga och arbetet med lokala kursplaner i idrott och hälsa. I rapportens
inledande empiriska kapitel, Bilder av ämnet idrott och hälsa – en forskningsöversikt sätter
Suzanne Lundvall in projektet Skola-Idrott-Hälsa i ett internationellt och nationellt sam-
manhang. Vilka frågor står på dagordningen i svenska sammanhang i förhållande till
den internationella samtida forskningen om idrott och hälsa, eller Physical Education
som är den gängse internationella beteckningen? Finns det några gemensamma pro-
blem som går att identifiera i forskningsöversikten, och vilka är de eventuella skillnader-
na i forskningsfokus?
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I det följande kapitlet, Ett ämne för vem? Idrottsämnet i grundskolan 1962-2002, be-
lyser Björn Sandahl den samtidshistoriska utvecklingen inom ämnet från och med
grundskolans införande 1962. Sandahl sätter frågan om ämnet har förändrats eller ej,
eller vad som har förändrats och vad som inte har det, i relation till a) läroplaner och
kursplaner i gymnastik/idrott/idrott och hälsa, b) ämnets materiella förutsättningar och
c) idrottsrörelsens och Riksidrottsförbundets inflytande över ämnets utformning. Hu-
vudfrågan i Sandahls framställning berör ramarna för vad som har styrt ämnets utveck-
ling under de senaste fyra decennierna.

Därefter följer tre kapitel som alla rör lärare i idrott och hälsa. I det första av dessa,
”Fritt och omväxlande!” av Jane Meckbach och Suzanne Lundvall, belyses både lärarnas
utbildningsbakgrund och deras idrottsliga bakgrund. Vidare beskrivs bland annat vilket
behov de har av fortbildning och vilka undervisningssätt de föredrar. I det efterföljande
kapitlet, Ett ämne i förändring – eller är allt sig likt?, analyserar Jane Meckbach synen på
ämnet idrott och hälsa bland 16 lärare i ämnet. De frågeställningar som Meckbach ut-
går ifrån är bland andra hur lärarna uppfattar att ämnet har förändrats över tid, vad
lärarna vill med sitt ämne, hur lärarna tänker om ämnet när det gäller undervisningens
innehåll och upplägg, vad eleverna ska lära sig och vad som påverkar undervisningen i
ämnet, hur de ser på eleverna och deras förutsättningar i ämnet med mera. I det tredje
lärarinriktade kapitlet, Basket, brännboll och så lite hälsa! Lärares uppfattning om vad
hälsa innebär i ämnet idrott och hälsa, analyserar Britta Thedin Jakobsson synen på hälsa
hos tio lärare i idrott och hälsa. De centrala frågeställningarna berör vad begreppet hälsa
kan tänkas stå för och hur lärare uppfattar att det har kommit att gestaltas i ämnet sedan
införandet av Lpo 94.

Lärarnas syn på ämnet idrott och hälsa kontrasteras i de följande kapitlen av elever-
nas uppfattning om ämnet och grad av fysiska aktivitet. I Vad lär man sig på gympan?
Elevers syn på idrott och hälsa i år 5 belyser Håkan Larsson 10- och 11- åringars uppfatt-
ningar om idrott och hälsa. Frågeställningarna berör hur elever i år 5 uppfattar ämnet
idrott och hälsa – i relation till andra ämnen, om ämnet är viktigt och vad man lär sig,
eller ska lära sig, i idrott och hälsa. Larsson berör också frågor som handlar om kön/
jämställdhet och elevmedverkan/demokrati. I Bäst och pest! Ämnet idrott och hälsa bland
elever i grundskolans senare år belyser Karin Redelius 14- och 15-åringars uppfattningar
om ämnet idrott och hälsa. Redelius frågar sig vad som karakteriserar de elever som är
positivt inställda till ämnet och, fram för allt, vad som karakteriserar de som inte är det.
Hon lyfter också fram frågan om synen på flickor och pojkar i idrott och hälsa, och
försöker därvid problematisera schablonbilder av flickor och pojkar i ämnet samt föreslå
andra sätt att tolka skillnader i elevernas uppfattning om och sätt att se på ämnet.

Därefter behandlar Erik Backman, i Friluftsliv i grundskolan, friluftslivets bakgrund
och förekomsten av friluftsliv i skolan. Backman problematiserar innebörden av frilufts-
liv och ställer sig frågan om det verkligen är friluftsliv som kommer till uttryck i skolan
– om det över huvud taget förekommer.

Kapitlet om friluftsliv följs av Marie Nybergs och Anna Tidéns kapitel ”Flå katt” – är
det något att kunna? om motorisk kompetens i skolan. Här redovisas resultat från en
mycket omfattande studie av elevers ”funktionella motorik”. I vilken utsträckning kla-
rar elever av enkla motoriska grundformer som krypa, åla, hoppa, kasta, balansgång och
liknande? Rapportens empiriska del avslutas av Håkan Larssons analys av arbetet med
lokala kursplaner i idrott och hälsa. Lokala arbetsplaner i idrott och hälsa – en ny typ av
styrning handlar om i vilket styrningsmässigt sammanhang man kan sätta in själva före-
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teelsen skapandet av lokala kursplaner. Kapitlet  innefattar också en analys av kurspla-
nernas innehåll och form samt de strider om ämnets mål, syfte, innehåll och utform-
ning som kan identifieras.

Rapporten avslutas med ett avsnitt av Håkan Larsson och Karin Redelius där strävan
har varit att dra samman trådarna från de olika kapitlen och utifrån detta formulera ett
antal pedagogiska utmaningar som vi tror att lärare i ämnet idrott och hälsa står inför.
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2. Bilder av ämnet idrott och hälsa

– en forskningsöversikt

Inledning
Det var en gång ett par blå sockiplast …1, Ja, så börjar en artikel om kroppsövningsäm-
net i skolan. Rubriken antyder den yttre inramning som en gång fanns kring skolämnet:
enhetlig klädsel, dock olika för pojke och flicka, klädskåp, lokaler med ribbstolar och
bomsystem, linjer, redskap och inte minst, prickar på golvet för samling och ställnings-
gymnastik. Till inramningen hörde också en kursplan som var detaljerad med huvud-
moment ordnade enligt ett progressionstänkande för varje årskurs.2 Hur såg då den inre
utformningen av ämnet ut? Om den vet vi relativt lite. Den pedagogiska skolforskning-
en om skolans kroppsövningsämne kom igång relativt sent, först i slutet av 1960-talet,
bl.a. på initiativ av Skolöverstyrelsen. De bakomliggande skälen till att ämnet hade läm-
nats ostört av forskare var säkert flera. Lärarutbildaren och pedagogen Olle Halldén
konstaterade 1974 att ämnet gymnastik kunde ses som en arkipelag, dit kunskaps-
ämnenas lärar- och forskningsföreträdare inte sökte sig.3

Artikelns syfte
Syftet med föreliggande text är att teckna en bild av skolans kroppsövningsämne utifrån
dess gestaltning i en rad svenska och internationella studier. I följande artikel kommer
jag således att referera till ett antal studier för att genom dessa kunna bredda och fördju-
pa förståelsen av framförallt pedagogisk forskning om kroppsövningsämnet, dess meto-
der och resultat. Som grund för arbetet ligger den flervetenskapliga studien Skola-Idrott-
Hälsa, vars avsikt har varit att kartlägga barns och ungdomars fysiska status, aktivitets-
vanor och hälsotillstånd. I studien ingick även att undersöka elevers och lärares
inställning till idrott och hälsa, ett ämne som kunskapsmässigt berör kropp och rörelse,
hälsa och livsstil.

Eftersom ämnet till sin karaktär är flervetenskapligt vill jag redan inledningsvis beto-
na det svåra i att avgränsa vilken forskning som är relevant för skolämnet idrott och
hälsa. Hälsa och fysisk aktivitet i relation till idrottsämnet studeras av såväl fysiologer
(naturvetare) som pedagoger (samhällsvetare), om än med olika metoder. I artikelns
slutdel kommer därför begreppen motorisk kompetens och fysisk aktivitet utifrån ett
mer naturvetenskapligt perspektiv att behandlas, om än kortfattat.

1 Lundvall, S. & Meckbach, J. (2003a).
2 Läroplan för grundskolan, Lgr 62 samt Lgr 69.
3 Halldén, O. (1974).

Suzanne Lundvall
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Underlag för översikten
De delar av artikeln som berör det svenska kroppsövningsämnet grundas på publicerade
idrottspedagogiska och/eller idrottsdidaktiska studier. I huvudsak utgår jag från studier
gjorda under 1990-talet fram till publiceringsår 2003. Dock är exemplen under rubri-
ken ”bakgrund” av tidigare datum. De utländska studierna utgörs av artiklar från en
genomgång av samtliga nummer av European Journal of Physical Education och Europe-
an Physical Education Review, årgångarna 2000-2002. Urvalet av artiklar baseras fram-
förallt på studier som handlar om hur man ska förstå lärares och elevers syn på kropp,
rörelse och hälsa i relation till skolämnet och dess styrdokument. På samma sätt har jag
gått igenom tidskriften Medicine & Science in Sports & Exercise, årgångarna 2000-2002,
i syfte att få en flervetenskaplig inblick. 34 artiklar av totalt 80 har valts ut för närmare
granskning ur European Physical Education Review och European Journal of Physical
Education samt 11 artiklar av totalt 866 från Medicine & Science in Sports & Exercise.
Skälet till den valda tidsperioden är att den representerar de åren då projekten Skola-
Idrott-Hälsa planerades och genomfördes. De tre tidskrifterna är valda utifrån sin re-
nommé inom respektive område.

Förutom det ovan beskrivna underlaget har även en genomgång av abstracts från
sammanslutningen European College of Sport Science’s (ECSS) konferenser år 2002
och 2003, bildat underlag för artikeln.4 På detta sätt har även icke anglosaxisk forskning
kunnat bli tillgänglig. Urvalet av abstracts har gjorts enligt ovanstående urvalskriterium.

Bakgrund

De första pedagogiska studierna
De första pedagogiska studierna om kroppsövningsämnet i Sverige kom i slutet av 1960-
talet. En studie handlade om gymnastiklärarnas syn på lektionsinnehållet.5 Resultaten
visade att lärarnas bakgrund, intresse och kompetens hade stor betydelse. En annan
undersökning behandlade elevernas aktivitetsgrad på låg- och mellanstadiet. Här visade
det sig att eleverna bara var aktiva 40 procent av lektionstiden. Övrig tid gick åt till att
ta fram redskap och lyssna på lärarens instruktioner.6

Under samma tidsperiod kom också utredningen Idrott åt alla.7 Gymnastikämnet
fanns med i den debatt som följde: Skulle skolämnet kallas för gymnastik eller ej och
hur borde ämnet vara upplagt? Tre pedagogiska forskare Lars-Magnus Engström, Gun
Hedberg och Sten Henrysson efterlyste ett upplägg av ämnet som byggde på vetenskap
och systematiskt dokumenterad erfarenhet. Ämnet borde dessutom, menade de, ha
ökad samundervisning och betygen behövde ersättas med annan information.8

4 Koskolou, M., Geladas. N. & Klissouras, V. (red.) (2002); Müller, E., Schwameder, H.,
Zallinger, G. & Fastenbauer, V. (red.) (2003).

5 Engström, L-M. (1969).
6 Levin, L. (1968).
7 Statens offentliga utredningar (SOU)1969:29. Se vidare Meckbach, J. & Söderström, S.

(2002) samt Engström, L-M. m.fl. (1972).
8 Se vidare Meckbach, J. & Söderström, S. (2002), s. 219-220 samt Engström, L-M., m.fl.

(1972).
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Sjuttiotalet var, vill jag påstå, ”gymnastikpedagogiskt” sett ett aktivt decennium. Fle-
ra större studier på gymnasienivå genomfördes, vilka ville utreda lärarnas och elevernas
inställning till ämnet.9 Här kan också nämnas en flervetenskaplig studie vars syfte var
att undersöka om ett ökat timtal kunde ge prestationshöjande effekter på eleverna.10

Slutsatserna blev att ökad tid till ämnet gav effekt på styrka och koordination, men
ingen påverkan på konditionsvärdena då undersökningstiden hade varit för kort. I
kommentarmaterialet påpekade P-O Åstrand, professor i fysiologi, att en god grund för
elevens fysiska träning var rekommendationen om tre tillfällen per vecka, där intensi-
tetsgraden lades på en ansträngande nivå.11

Det kom under denna tid ytterligare studier som handlade om relationen mellan
fysisk kompetens (prestation) och attityder till skolans gymnastikundervisning samt
undersökningar som handlade om tävling som undervisningsform och dess påverkan på
elevens inlärning och deltagande i ämnet.12 Resultaten var samstämmiga i så motto att
lågpresterande elever var negativa till ämnet och att tävlingsformens effektivitet var be-
roende av den enskilde elevens kompetens och erfarenhet; elever med låg kompetens
riskerade att hamna utanför och ta avstånd från ämnet.

Gymnastiken närmar sig idrotten
Mot denna bakgrund växte så småningom ämnet idrott fram, bl.a. genom den nya läro-
planen Lgr 80, då också samundervisning blev den undervisningsform som rekommen-
derades av Skolöverstyrelsen.13 En del av den nya inriktningen för ämnet blev att skapa
en god undervisningsmiljö, där hänsyn till flickors och pojkars likheter och olikheter
skulle uppmärksammas. Den fysiologiska diskursen som till stor del dominerat ämnet
byttes gradvis ut mot en idrottsdiskurs, där olika idrottsfärdigheter blev ett huvudinslag
i undervisningen. Enligt en av de studier som följde upp Lgr 80 fann man att lärarna
inte utnyttjade tre lektionstillfällen i veckan, att samundervisning förekom, dock inte
överallt och att lärarna undervisade ”lite av varje”.14 Det sistnämnda ska förstås utifrån
betydelsen att lärarna inte genomförde en undervisning som byggde på en genomtänkt
metodisk och pedagogisk hållning. Antalet tillfällen då eleverna mötte samma eller en

9 Se vidare exempelvis Hedberg, G., (1970, a); Hedberg, G. (1970, b); Hedberg, G. (1971);
Hedberg, G. (1973). De slutsatser Hedberg drog av sina studier var att individuella prefe-
renser hos lärarna styrde undervisningens inriktning och att värdet av betyg i gymnastik
behövde ifrågasättas, då undervisningen skilde sig så mycket åt mellan olika lärare och
skolor. Se vidare kommande referenser (fotnot 10, 12).

10 Redogörelse för SÖ:s gymnastikförsök 1970/72.
11 Redogörelse för SÖ:s gymnastikförsök 1970/72: kommentarmaterial. I såväl Läroplan för

gymnasiet, Lgy 63 som Läroplan för gymnasiet, Lgy 70 fanns formuleringar om intensi-
tetsgrad och antal träningstillfällen.

12 Se Setterlind, S. (1975); Brunnberg, H. (1977); Engström, L-M. (1976).
13 SÖ-FS 1981:110 Skolöverstyrelsens författningssamling. ”Allmänna råd för samundervis-

ning för idrott”. I debatten om samundervisningens vara eller icke vara, ställdes pedago-
ger mot fysiologer. Se exempelvis debattinlägg i Tidskrift i Gymnastik av Åstrand, P-O.
(1973) s. 171-179 samt en genomgång av debatten av Fridolfsdotter-Webb, L. (2000).

14 Ljunggren, S. (1985). Gymnasieskolan undersöktes på ett motsvarande sätt 1980 av Eng-
ström och Ljunggren, se Engström, L-M. & Ljunggren, S. (1980). I denna studie konsta-
terar man att färdighetsträningen minskats och ersatts av mer motionsbetonade och kon-
ditionskrävande övningar (s. 47).
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utveckling av ett lärostoff förekom sparsamt. Lärarna önskade få med ämnets huvud-
moment och lära eleverna olika idrotter. Även en senare studie från 1989 ger en likartad
bild av idrottsämnet: ”lite av varje”, men med en tidsmässig övervikt av bollspel och
bollekar.15 Lärarnas bakgrund styrde, liksom i undersökningen från 1969, innehållet,
tillsammans med de lokala förutsättningarna som fanns vid respektive skola. Lärarna
ansåg att den viktigaste uppgiften var att träna elevernas sociala färdigheter, som samar-
bete och konfliktlösning.

Ämnet kom under 1980- och1990-talen att innehållsmässigt domineras av en ut-
ökad stoffmängd, där ämnets inriktning blev alltmer ”flerfaldig”.16 Uppföljningsstudier
av samundervisningens effekter visade att flickornas traditionella ämnesinnehåll för-
svann och att flickornas medelbetyg inom ämnet sänktes.17 Inför Lpo 94 genomfördes,
för grundskolans samtliga ämnen, en nationell utvärdering.18 Utredaren fastslog (åter-
igen) att ämnet hade en idrottslig prägel (med en social inriktning, min anmärkn.), bl.a.
genom dominansen av bollspel. Kunskapsmässigt rangordnades ämnet näst sist, men
som tredje ämne när populariteten (i form av ”intressant ämne”) skulle anges. Idrottsrö-
relsens påverkan går att avläsa genom att idrottsrörelsen stod för den största delen av
den fortbildning och litteratur som lärarna angav. Den inriktning mot hälsa och mo-
tion som pedagogen Lars-Magnus Engström och lärarutbildaren Stina Ljunggren be-
skriver i sin undersökning av gymnasieskolan 1980 hade tydligen kommit av sig inför
den sportifiering som ämnet genomgick under 80- och 90-talen.19

Idrott blir hälsa
Genom läroplansförändringen 1994 (Lpo 94 repektive Lpf 94) heter ämnet numera
idrott och hälsa. Hur ska man förstå ämnets inriktning idag?20 Två uttryck som kan
sammanfatta det läge som uppkommit är: ”hälsa genom idrott” eller ”idrott för hälsa”,
dvs. är ämnet inriktat mot hälsorelaterade aktiviteter eller ger fysisk aktivitet hälsa i sig?
En problematisering av ämnets förhållande till begreppet hälsa, finns i de kommande
texterna. (Se vidare bl.a. Britta Thedin Jakobssons artikel). Bakgrundsteckningen stan-
nar vid att markera att begreppet hälsa har funnits med i läro- och kursplanerna under
hela 1900-talet, men att ämnets nya beteckning, idrott och hälsa, ger en antydan om en
förskjutning av fokus. Ämnet har rört sig från gymnastikövningar med en stark medi-
cinskt vetenskaplig förankring, till ett ämne där den fysiska prestationsförmågan tonats
ned till förmån för sociala inlärningsmål. Ämnets kunskapsinriktning har således gått
från kroppen som utgångspunkt, till kunskap om kroppen. Ett annat sätt att beskriva detta
på är att säga att ämnets styrdokument i Sverige har rört sig från ett normativt förhåll-
ningssätt i fråga om innehåll och undervisningsform, till ett förhållningssätt som kretsar

15 Carlsten, Y. (1989).
16 Läroplan för grundskolan (Lgr 80), s. 90. Nya mål för ämnet blev bl.a. att genom vistelse

i naturen ge eleven förståelse för den ekologiska balansen och kunskap om naturen i syfte
att kunna nyttja den rätt.

17 Carli, B. (1990).
18 Mattsson, L. (1993).
19 Engström, L-M. & Ljunggren, S. (1980); Meckbach, J. & Söderström, S. (2002); Lund-

vall, S. & Meckbach, J. (2003a).
20 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) Stockholm: Fritzes; Kursplan för

idrott och hälsa.
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kring varför individen ska lära sig vara fysiskt aktiv. Makten över ämnets inriktning,
och indirekt ansvaret för elevernas fysiska fostran har gått från ett kollektivt ansvar för
stat och Skolöverstyrelse till ett eget ansvar för individen.21

Hur ser bilden av kroppsövningsämnet ut idag om vi lyfter blicken och går utanför
Sverige och tar del av några internationella studier. Hur har dessa forskare studerat till
exempel lärarnas pedagogiska arbete och syn på sitt ämne? Finns några gemensamma
drag? Vilken kunskap kan utvinnas från dessa studier? I den följande texten diskuteras
dessa frågor.

Idrottslärarens pedagogiska arbete

Lärarfilosofi

Har idrottslärarnas pedagogiska grundsyn fastnat i en självuppfyllande profetia, där häl-
sa likställs med fysisk aktivitet? Ken Green har utifrån ett sociologiskt perspektiv sökt
studera hur idrottslärares habitus och nätverksrelationer påverkar deras uppfattning om
ämnet, och i slutändan vad man som lärare väljer att undervisa i.22 Green undersökte
detta genom att intervjua 35 lärare (15 manliga och 20 kvinnliga) från 17 skolor, om
deras vardagliga tankar om ämnet. De intervjuområden som berördes var ämnets inne-
håll och syfte, men även relationen mellan lärarnas ”filosofi” om ämnet och deras prak-
tik, deras uppfattning om omgivande påverkansfaktorer samt lärarnas biografier. Green
ger följande bild: Idrottsläraren gestaltas av en person med en stark idrottsidentitet, som
uttrycks i termer av ”jag älskar sport”. Idrotten har också varit en dominerande del i
idrottslärarnas liv och har präglat fritidsintresse, val av studier och yrke. Den yrkesut-
bildning till idrottslärare som de mött har varit färdighets- och idrottsdominerad och
inte förändrat uppfattningen om ämnets inriktning eller mål, utan snarare förstärkt den
uppfattning som de redan hade. Och denna uppfattning, påpekar Green, grundas i den
egna personliga idrottsbiografin och tidigare erfarenheter i ämnet.

Green konstaterar, efter att ha analyserat respondenternas utsagor om påverkans-
faktorer och deras interrelation, att värdet av hälsorelaterade aktiviteter (förmedlade av
det han kallar en kraftig hälsolobby) har vävts in i den dominerande idrottsdiskursen,
vilket innebär att lärarna legitimerar sitt ämne genom ett oreflekterat hälsobegrepp. Han
tillägger även att lärarna framhåller att media har stor påverkan på deras uppfattning
om idrott och hälsa, ofta en större påverkan än officiella styrdokument. Ytterligare två
brittiska forskare, Jo Harris och Dawn Penney, beskriver lärarnas arbetssituation med
att lärarna har ett flertal diskurser att förhålla sig till, vilket ytterligare komplicerar yr-
kesrollen.23 Mitt intryck blir att traditionen till stor del konstituerar vad som ”gäller”
inom ämnet och att lärarna till stor del också låter den skapa de gränser som ger förut-
sättningar för lektionsinnehållet.

21 Se vidare Hammarberg, L. (2001), s.185-214; Palmblad, E. & Eriksson, B. E. (1995);
Johannisson, K. (1997); Olsson, U. (1999); Lundvall, S. & Meckbach, J. (2003b).

22 Green, K. (2000), pp. 179-207. Se även Green, K. (2002), pp. 95-107.
23 Se vidare Harris, J. & Penney, D. (2001), pp. 249-273; Penney, D. (2000), pp. 135-150.
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Meningsfull undervisning
Lärarna i Storbritannien har svårt att särskilja ämnets innehåll och inriktning gentemot
den traditionella idrotten, menar bl.a. forskarna Jones and Cheetham.24 De hävdar att
interaktionen mellan hur läraren tänker och utformar sin undervisning och hur elever-
na uppfattar lärarens pedagogiska upplägg, dvs. utfallet av undervisningen, inte har stu-
derats i någon större omfattning. Själva har de studerat det sistnämnda genom att
gruppintervjua 16-åringar om hur de uppfattar ämnet, meningen med undervisningen
och området hälsorelaterad träning (health related exercises, HRE).25 I intervjuerna med
eleverna framkom att det praktiska som genomfördes på lektionerna var ointressant och
upplevdes ha litet med det egna livet att göra – det kunde t.o.m. vara obehagligt att
delta. Eleverna förstod inte det meningsfulla med HRE och gjorde således tummen ned
för denna typ av aktiviteter. Istället ansåg de att ämnets värde låg i att det skulle vara
kul, ge en paus, vara ett avbrott från andra ämnen.

Eleverna lyfte fram värden som låg utanför kursplanens intentioner och detta visar,
menar Jones och Cheetham, att lärarna inte kan bidra till att ge eleverna en praktisk
ingång till kursplanens långsiktiga mål. Kunskaperna i HRE ska, enligt målen, kunna
medverka till att eleverna tillägnar sig en aktiv livsstil. Förklaringen till missnöjet med
HRE kan bero på elevernas förväntningar på ämnet, förväntningar som innehåller tra-
ditionella spel och idrottsaktiviteter. Orsaker bakom detta tror man kan härröras till att
eleverna är mer bekanta med dessa aktiviteter och anser dem vara mindre ansträngande
och utelämnande. Unga människor attraheras helt enkelt av bollspelens utformning och
karaktär.26 I artikeln refereras även till andra studier som pekar på att elever uppfattar
HRE som något positivt, men detta räcker inte, konstaterar Jones och Cheetham, efter-
som eleverna har problem med att sätta undervisningen i relation till sig själva både i
skolan och efter skolans slut. Till detta kan läggas att engelska idrottslärare gärna lägger
in fitness-tester i HRE, trots att det inte finns något dokumenterat samband som pekar
på att tester i sig ger mer fysisk aktivitet och/eller förbättrad hälsostatus. Istället menar
bl.a. den brittiska forskaren Cale,  kan dessa tester vara såväl pinsamma som tillintetgö-
rande för eleverna och, inte minst viktigt, de ger eleverna en bild av att tävling och höga
testresultat är nödvändiga för välbefinnande och hälsa.27 Cale lyfter också fram att i
arbetet med att stimulera till fysisk aktivitet spelar faktorer som skolans ”ethos och poli-
tik”, närmiljö och lokaler samt den informella kursplanen och lärarnas fortbildning
inom området, en stor roll. Hon fann till sin överraskning att få skolor använde närbe-
lägna utomhusområden i syfte att stimulera till fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv
I de artiklar och studier som bildat underlag för denna text har i ett flertal diskuterats
ämnets förmåga att bidra till elevens kunskap i och om fysisk aktivitet ur ett livstilsper-
spektiv. Fairclough, Stratton och Baldwin har undersökt ämnets bidrag till ”lifetime

24 Jones, R. & Cheetham, R. (2001), pp. 81-100.
25 Health-related exercises infördes som begrepp i den brittiska läroplanen 1996. I HRE

ingår bl.a. säkerhetsaspekter vid fysisk aktivitet, betydelse av uppvärmning, rörlighetsstyr-
keträning samt användningen av gym.

26 Jones, R. & Cheetham, R. (2001), p. 93. För vidare läsning rekommenderas artikeln i sin
helhet.

27 Cale, L. (2000), pp. 71-90.
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physical activity” genom att konkretisera vad detta definieras av, och sedan satt detta i
relation till det innehåll som förmedlas inom skolämnets ram.28 De menar att rörelseak-
tiviteter i ett livslångt perspektiv karakteriseras av att de kan bidra till ett bibehållande
eller en förbättring av hälsan och att de lätt kan föras över till vuxenlivet. Vidare gäller
att dessa aktiviteter till sin natur är lätta att utföra, kräver liten utrustning och kan
utföras av en till två personer. Definitionen rymmer en rad aktiviteter vars motivgrund
i första hand är deltagande och välbefinnande. Studiens slutsats är att lärarna måste
uppmärksamma vilka aktiviteter som har potential att överföras från ungdoms- till vux-
enliv. Idag menar de, utifrån sin studie, att det finns en tydlig betoning på lagspel,
aktiviteter vilka inte har denna ”carry over” effekt.29

Vad vet vi om lärarna i Sverige? Är resultaten överförbara eller överensstämmande? I
Sverige finns få så breda undersökningar om lärares pedagogiska grundsyn som  t.ex.
Greens. Liknande resultat visade dock den svenske idrottspedagogen Annerstedt i sin
avhandling om idrottslärares mål med sin undervisning.30 Avhandlingen har nu hunnit
bli mer ån 10 år gammal, men äger fortfarande giltighet att döma av exempelvis Thedin
Jakobssons, Meckbachs och Lundvalls, Meckbachs samt Sandahls artiklar i denna rap-
port. Greens artikel bidrar dock med ännu en viktig pusselbit i kunskapen om idrottslä-
rare och deras undervisning – vikten av att studera hur dominerande nätverk och
interrelationer mellan dessa påverkar lärare och deras undervisning.

Mål att nå med undervisningen
I en nationell utvärdering av ämnet idrott och hälsa i Sverige, som genomfördes 2002,
deltog 225 lärare från grund- och gymnasieskolan.31 Enkätundersökningen visade att
den viktigaste lärdomen lärarna kunde ge eleverna var att ”det är roligt med fysisk akti-
vitet”, näst viktigast var ”att eleverna lär sig samarbete” och ”att eleverna får en förbätt-
rad fysik”. Att lära eleverna tävla och konkurrera, och att utveckla elevernas kritiska
förmåga var de minst viktiga påståendena.32 Om man särade på grundskole- och
gymnasielärarna fann man markanta skillnader vad gällde att lära eleverna i/om hälsa.
Gymnasielärarna hade lärandet i/om hälsa på andra plats bland de mest viktiga påståen-
dena, lärarna i grundskolan hade detta påstående först på sjunde plats.

Den överlägset viktigaste utgångspunkten för lärarnas undervisning var att eleverna
utvecklade ett positivt förhållande till den egna kroppen. Detta, som det påpekas i stu-
dien, ligger i linje med kursplanens intentioner om att bidra till att eleven utvecklar en
positiv självbild. I studien fanns en viss diskrepans mellan vad lärarna uppgav som vikti-
ga aktiviteter på lektionerna och vad man sedan de facto undervisade i. Samarbetsöv-
ningar, lekar, träning och motion samt bollekar och rörelseglädje uppgavs vara de fem
viktigaste aktiviteterna. I sin tolkning av svaren på aktivitetsfrågan i relation till fråge-

28 Se vidare Sallis, J.F. & Patrick, K. (1994), pp. 302-314. Artikeln redogör för ”konsensus-
uttalanden” om riktlinjer för fysisk aktivitet samt ger definierar termerna physical activity,
exercise och physical fitness, (se p. 303).

29 Fairclough, S., Stratton, G. & Baldwin, G. (2002), pp 69-84. Se vidare Green, K. &
Lamb, K. (2000), pp. 88-103.

30 Annerstedt, C. (1991).
31 Eriksson, C., m.fl. (2003), s. 17.
32 Ibid., s.19-20. Liknande resultat framkom även i Skola-Idrott-Hälsa 2001. Se vidare Lund-

vall, S., Meckbach, J. & Thedin Jakobsson, B. (2002), s.17-20.
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ställningen om det viktigaste i undervisningen, var de ansvariga för studien delvis kon-
funderade. Skulle man tolka det som att bollspel, den absolut vanligaste aktiviteten, var
ett sätt att arbeta med samarbetsövningar? Oklarheten, eller om man så vill, bredden i
lärarnas målsättningar med ämnet påvisas även i lärarstudien som ingår i projektet Sko-
la-Idrott-Hälsa 2001.33 (Se vidare Björn Sandahls, Jane Meckbachs och Britta Thedin
Jakobssons artiklar).

Om social fostran är en del i den kanske mer dolda kursplanen inom kroppsövnings-
ämnet (i Sverige finns social fostran inte inskrivet som ett uppnåendemål i kursplanen,
men dock som en del av inriktningen på ämnet) blir frågan hur utfallet av social fostran
kan utvärderas?34 Kort kan nämnas att på den senaste ECSS konferensen, presenterades
två studier som berörde ämnets möjligheter till ”socialt lärande”.35 Studierna hade ka-
raktär av aktionsforskning. Resultaten visade att en etisk och moralisk utveckling av
eleverna går att få till stånd, och den går att mäta, om fokuseringen på värdefrågorna
sker med ett genomtänkt pedagogiskt upplägg i form av t.ex. observationer, videoin-
spelningar och enkätunderlag. Det pedagogiska upplägget var helt avgörande för resultatet.

I en engelsk studie av lärares värdeorientering i relation till kursplanen konstaterades
att lärarnas undervisning värdemässigt inte var i överensstämmelse med kursplanens
intentioner.36 Lärare med en mer traditionell idrottslig bakgrund tenderade att priorite-
ra socialt ansvarstagande, medan lärare med en icke traditionell idrottsbakgrund priori-
terade lärandeprocessen högre. Det förelåg inte någon skillnad beroende på erfarenhet i
yrket eller om det var kvinnliga eller manliga lärare. Påståenden som att lära eleverna
samarbete och hänsyn har varit och är viktiga ledord i den svenska undervisningen i
idrott och hälsa. Om jag spetsar till det skulle min fråga kunna bli: Hur ser de svenska
lärarnas pedagogiska upplägg av lektionerna ut och vilka värderingsfrågor är i fokus?
Räcker det med att spela bollspel för att utveckla elevernas attityder och beteenden?
Och varför är samarbete och hänsyn extra viktigt för en lärare i ett kroppsövningsämne?
Enligt läroplanen ingår social fostran och värdegrundsfrågor i alla skolans ämnen.

Synen på kroppen
I samband med den senaste nationella utvärderingen genomfördes också en ”intensiv-
studie av praxis inom idrott och hälsa”.37 Intensivstudien bestod av videoinspelningar
av lektioner som filmats på fem slumpvis utvalda skolor. I analysen av videoinspelning-
arna konstaterades att undervisningen hade en tydlig hälsoinriktning med ett aktivitets-
och nyttofokus. Med det senare menade man att det var den fysiska ansträngningen
som betonades av lärarna, vilka också framhöll vikten av att eleverna var aktiva, ”höll

33 Lundvall, S., Meckbach, J. & Thedin Jakobsson, B. (2002), s. 17-20.
34 Ibid. Ämnets gradvisa förändring under 1980- och 90-talen mot ett mer socialt fostrande

ämne kan ses både genom att man blickar bakåt i tiden och genom att studera vad lärarna
svarar i tidigare nämnda lärarstudie, ingående i projektet Skola-Idrott-Hälsa 2001, se
Lundvall, S. m.fl. (2002) samt i den senaste nationella utvärderingen av ämnet Ericsson,
C., m.fl. (2003).

35 Pühse, U. & Gerber, M. (2003), p. 162; Heim, C., Battenberg, S. & Frick, U. (2003), p.
164.

36  Curtner-Smith, M.D. & Meek, G. A. (2000), pp. 27-45.
37 Eriksson, C m.fl. (2003).
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igång”.38 I studien kommenteras att den aktivitetsinriktade verksamheten dominerades
av fysiologiska och medicinska kunskaper, där den biologiska kroppen gavs ett tolk-
ningsföreträde som förklaringsmodell när kropp och rörelse skulle belysas. I rapporttex-
ten beskrivs inte vilka alternativa förhållningssätt som saknas, eller som borde förordas,
men mellan raderna kan man ana att den forskargrupp som arbetade med att studera
praktiken önskade sig mer av ett helhetstänkande hos lärarna, ett tänkande som också
borde komma till uttryck i undervisningen.

Den biologiska kroppen är ett påtagligt identifikationsobjekt för idrottslärare skriver
Dowling Ness i sin avhandling, vilken behandlar norska idrottslärare och hur dessa
mycket starkt kopplar sitt värv till bilden av den egna idrottande kroppen. Detta med-
för att den åldrande kroppen blir ett problem för idrottsläraren, då nya identifikations-
bilder måste skapas.39 En reflektion blir att vad idrottslärare identifierar sig med eller
associerar till tycks medföra en omedveten inriktning på deras arbete. Ämnets gestalt-
ning går inte till fullo att förstå om inte också eleverna tas med i bilden. Låt mig lämna
lärarna för att lyfta in eleverna, som på sitt sätt påverkar undervisningens utformning.

Elevers föreställningar och motivbilder

Vad lockar och vad stöter bort?
Även majoriteten av barn och ungdomar relaterar kroppsövningsämnet till idrott. Me-
ningen känns igen och har i Sverige varit vetenskapligt underbyggd sedan Aggestedt och
Tebelius skrev sin avhandling 1977.40 Ofta sätter eleverna ett likhetstecken mellan de
båda företeelserna. Man kan också konstatera att kroppsövningsämnet och fysisk aktivi-
tet i allmänhet för barn och ungdomar förknippas med lagsporter (tävlings) och presta-
tioner (individuella).41

En engelsk forskare vid namn Lake har gjort en fenomenografisk studie av 16-18-
åringar och menar att ungdomar som attraheras av ämnet upplever utmaningar, täv-
lingar, lagsporter och idrott som något positivt, där de får möjligheter att utvecklas. På
samma sätt uppger studien att de som stöts bort av ämnet ogillar idrott, lagarbete och
tävling, därför att detta ger dem en känsla av inkompetens, frustration, tvingande delta-
gande och negativ feed back från lärare.42 De ungdomar som ställer sig mer neutrala till
kroppsövningsämnet lyfter fram att ämnet ger ett avbrott från andra ämnen, ger en viss
kompetens och har instrumentella träningsmässiga fördelar. Ser man till dem som upp-
ger att de känner olust inför fysisk aktivitet i allmänhet är det just känslan av att man
känner sig obekväm, att man är ointresserad och inte har hittat någon fungerande form
för sin träning som omnämns. De som ställer sig positiva lyfter, i motsats till den nyss
nämnda gruppen, fram att de känner sig intresserade, avslappnade, får ett socialt utbyte
och känner sig fysiskt välmående av fysisk aktivitet. Dessa ungdomar erhöll känslan av
tillfredställelse i mötet med tävling och uppnående av mål. Andra ungdomar i samma

38 Ibid, s. 33.
39 Se vidare Dowling Naess, F. J. (1998); Dowling Ness, F. (2001), pp. 44-60.
40 Aggestedt, B. & Tebelius, U. (1977).
41 Se exempelvis Lake, J. (2001); Aggestedt, B. & Tebelius, U., (1977); Strandell, A., m.fl.

(2002); Eriksson, C., m.fl. (2003).
42 Lake, J. (2001), pp. 80-91.
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gruppering (positiva gruppen) lyfte istället fram känslan av frihet, möjligheten att få
vara utomhus, eller känslan av att ”få tid att tänka” som det som framkallade en positiv
känsla. Lakes undersökning visar lite överraskande två helt skilda kategorier i den posi-
tiva gruppen, och en inte helt oviktig neutral grupp. Han påpekar också i sina kommen-
tarer att olika individer tolkar och upplever de omgivande och/eller deltagande miljöer-
na på mycket olika sätt. För vissa ger tävlingsmiljön en social bekräftelse och möjlighet
till avslappning, medan exakt samma miljö för andra ger känslor av ängslan och ute-
stängdhet.

Även om ungdomarna i Lakes undersökning uppger att de också möter och upp-
skattar aktiviteter som ligger vid sidan av tävlingsidrotten, så blir det ändå idrottsdis-
kursen som får genomslag i uppfattningen om skolämnet och fysisk aktivitet. Detta kan
tyckas anmärkningsvärt då fysisk fostran och begreppet fysisk aktivitet sedan länge i
flertalet av de europeiska länderna definierats i breda termer av motionsaktiviteter för
ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Lake konstaterar att det sätt varpå idrott som
social konstruktion kommuniceras i samhället tenderar att medföra att människor ser
fysisk aktivitet som ett intresse som utövas av kompetenta sportiga typer, mer än som en
aktivitet som fyller ett basalt mänskligt beteende och/eller behov.

Det finns flera svenska studier om elevers motivbilder och inställning till skolämnet
och fysisk aktivitet. Sollerhed och Ejlertsson har intresserat sig för tonåringars (16-19
år) inställning till idrottsämnet och deras fysiska förmåga (physical fitness). När de jäm-
för ett framtaget fysiskt index med ett motsvarande attitydindex visar det sig att elever
med låga betyg och låg fysisk förmåga i högre grad finner ämnet tråkigt.43 Det huvud-
sakliga motivet till att röra sig (delta i fysisk aktivitet) var enligt ungdomarna att det
skulle vara roligt. Den senaste utvärderingen av ämnet på nationell  nivå (där elever i år
6, år 9 och år 2 i gymnasiet deltog), bekräftar Sollerheds och Ejlertssons resultat.44

Eleverna ansåg att ”viktigt i ämnet” var ”att det är roligt” och att man ”lär sig samarbe-
ta”. På gymnasiet var det ”näst vikigaste” att känna att ”min kropp duger”. En majoritet
av eleverna i utvärderingen tyckte dock att ämnet var intressant och att det var viktigt
att ha kunskaper i ämnet för att skapa en meningsfull fritid (66% i år 9 och 57% i
gymnasiet). Även Folkhälsoinstitutets rapport Sätt Sverige i rörelse – Förskolan/skolan
bekräftar den ”svenska bilden” av elevers inställning till ämnet. I denna undersökning
deltog elever från 20 grundskolor och 23 gymnasier. Här konstateras att lektionernas
innehåll fick godkänt av ca 65% av eleverna.45 En undran som uppstår är om motiven
till deltagandet i ämnet ligger konstant eller om den förändras med skolåren. I en lettisk
studie som har undersökt elevernas motiv för deltagande i ämnet fann man att elever
med stigande ålder motiverar sitt deltagande genom ett hälsomotiv. 46

En annan aktuell svensk studie är Lena Larssons kultursociologiska undersökning
Idrott och hälsa är inget för mig – En studie av elever som ej deltar i Idrott och Hälsa A i två
gymnasieskolor.47 Studien identifierar två grupper av elever som inte deltar i undervis-
ningen, dels en grupp elever där majoriteten kom från yrkesförberedande program och

43 Sollerhed A-C. & Ejlertsson, G. (2002), p. 120 ; Sollerhed, A-C. & Ejlertsson, G., (1999),
pp. 249-256.

44 Eriksson, C., m.fl. (2003).
45 Strandell, A., m.fl. (2002).
46 Porozovs, J., Praulite, G. & Valdemiers, A. (2003), p. 428.
47 Larsson, L. (2003), s. 29.
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där föräldrarna inte visade något intresse för ämnet eller för fysisk aktivitet, dels en
grupp som bestod av elever med blandade skäl till att inte delta. Skälen i den sistnämn-
da gruppen kunde vara negativ kroppsuppfattning och/eller bristande upplevd förmå-
ga. Dessa elever hade intresserade föräldrar och studerade oftast på ett studieförbere-
dande program. Precis som detta avsnitts inledande studie om skilda grupperingar inom
gruppen positiva till ämnet och fysisk aktivitet (Lakes), framträder här två skilda kate-
gorier av ”icke deltagande”. Studier som dessa är viktiga i arbetet med att identifiera
motivbilder till deltagande och icke deltagande, aktivitet och inaktivitet.

Vems röst gör sig hörd?
I en brittisk studie har två forskare, Groves and Laws, problematiserat kring vems röst
som gör sig hörd när undervisningen i kroppsövningsämnet studeras.48 De menar att
det framförallt är de ”legitimerande vuxna”, i form av lärares, föräldrars och utbild-
ningsexperters röster som får genomslag. Hur kan man då få fatt i barnens röster om
man vill undersöka elevernas upplevelse av kroppsövningsämnets karaktär och innehåll?
Groves and Laws närmade sig elevernas röster genom att låta dem skriva dagbok. Dess-
utom intervjuade de eleverna gruppvis och genomförde ett antal observationsstudier av
deras idrottslektioner. På detta sätt gick det, menar dessa forskare, att få en uppfattning
om hur skolbarnen (i detta fall 11-16-åringar) gör sina erfarenheter/upplevelser av äm-
net till en del av sin personliga kunskap (internalisering). Det som påverkade eleverna
var i första hand själva aktiviteten med dess kulturella karakteristika samt beteenden
och föreställningar hos signifikanta andra, som lärare och klasskamrater i den omedel-
bara lärsituationen. Den återkoppling som kom i direkt anslutning till aktivitet och
lektion påverkade eleven både beteendemässigt och mentalt, eventuell negativ feed back
påverkade uppfattningen om hela lektionen.

Vilka är missnöjda?
I de tidigare refererade svenska studierna är den genomgående bilden att majoriteten av
eleverna är nöjda med ämnet. Flickorna beskrivs som något mer missnöjda än pojkar-
na.49 Pojkarna anser sig i Folkhälsoinstitutets rapport, i högre omfattning än flickorna,
få inspiration från ämnet och de känner sig också duktigare än flickorna. Flickorna
lyfter å sin sida oftare fram att de känner sig dåliga. I gruppen med negativa elever i den
sistnämnda rapporten finns tre gånger så många flickor som pojkar.50

I min genomgång av de nämnda tidskrifterna har jag endast hittat två artiklar som
inte enbart studerar kön i ett jämförande perspektiv. En större engelsk studie har under-
sökt om ämnets kursplan är ”inclusive”, dvs. allomfattande, bred och generell.51 Note-
ras bör att man i Storbritannien har särundervisning. Forskarna Williams, Bedward och
Woodhouse, som genomfört studien, menar att det genom åren givits en mycket för-
enklad bild av vad flickor tycker om och/eller inte tycker om i ämnet. Utifrån deras
kvantitativa data (baserat på 2993 elever), går det inte att vidhålla att flickor ogillar

48 Groves, S. & Laws, C. (2000) pp. 19-27.
49 Strandell, A., m.fl. (2002); Eriksson, C. m.fl. (2003)
50 Strandell A., m.fl. (2002), s. 19-20.
51  Williams, A., Bedward, J., Woodhouse, J.  (2000), pp. 4-18.
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lagspel och föredrar gymnastik och dans, vilket beskrivs i en rad engelska studier. De
resultat man har att hantera kan inte enbart analyseras utifrån kön som analytisk kate-
gori. Istället bör kön/genus ses som ett relationellt fenomen inom en given genusord-
ning. Denna yttrar sig genom det sätt som flickorna kategoriserar sina aktiviteter. Vis-
serligen är lagspel populärare hos pojkarna, men inom gruppen flickor är t.ex. dans,
mindre omtyckt än såväl sommarlagspel och simning som individuella spel. Det som
händer när flickor och pojkar ska välja ut den mest respektive minst omtyckta aktivite-
ten, är att lagspel, gymnastik och dans hamnar i båda kolumnerna (omtyckt, ej om-
tyckt). En aktivitet som av ett antal flickor ses som den minst omtyckta, kan sedan dyka
upp som den tredje mest omtyckta fritidsaktiviteten. Forskarna drar slutsatsen att flick-
orna ser sig själva i relation till pojkarna, deras fysiska aktivitet och intressen.

Genom studiens kvalitativa data (intervjuer med 87 flickor) framkommer att det
man tycker mer om, ofta sammanfaller med upplevd förmåga eller oförmåga. Detta
drabbar t.ex. lagspel, gymnastik, dans och friidrott. Med en allomfattande kursplan
menar vissa av de intervjuade flickorna att undervisningen bör vara identisk för pojkar
och flickor. Andra påpekar att även ”feminina” aktiviteter bör ha sin plats i en dylik.

Den andra studien hade till syfte att undersöka flickor (16-17 år) och deras uppfatt-
ningar om fysisk aktivitet.52 Genom gruppdiskussioner med 52 flickor framstod följan-
de bild: många flickor uttalade en negativ bild om skolans kroppsövningsämne, och det
fanns en uppfattning om att hälsoförbättrande effekter endast kunde nås genom hård
fysik träning. De skäl som uppgavs för låg fysisk aktivitet var tidsbrist, dåligt självförtro-
ende och andra praktiska problem. I bilden ingick, menar de två forskarna, en förvän-
tan om vad en aktiv livsstil innebar (den omnämns som ett tillstånd av utmattning och
svett) och att en fysiskt aktiv livsstil mer passade in på pojkar än flickor. Den komplexa
bilden av flickors inställning till fysisk aktivitet visade sig i att de värdesatte den både ur
ett hälsoperspektiv och motiverade den utifrån en önskan om ett kroppsideal, som i sig
innebar att de ibland avstod från fysisk aktivitet. Skälet till det sistnämnda var att de
inte ville utsätta sig för en bedömning av kroppen.

En reflektion som uppkommer efter att ha läst ett antal studier om elevers uppfatt-
ning om skolans kroppsövningämne är att frågebilden ofta handlar om: vad tycker du
om? I botten ligger ett antagande om behovet av att ämnet ska vara ”omtyckt”. Jag
konstaterar att såväl forskarna med sina frågor som lärarna i sina svar fokuserar kring
”tycker om-aspekten”. En rimlig förklaring är givetvis ämnets genomskinlighet, där den
kroppsliga förmågan är öppen för allmän bedömning. Men kvar finns ändå en känsla av
att lustupplevelsen, och inte erövrandet av kunskap, är en viktig värdeinriktning för
ämnet. Den sistnämnda dimensionen diskuteras sällan.

Attityder och beteenden
Vad eller vilka påverkar pojkar och flickors aktivitetsmönster, eller attityder till beteen-
de? I Folkhälsoinstitutets rapport konstateras att familjen, tidningar/TV eller idrottslä-
raren har inverkan på aktivitetsmönstret, även om skolan synes ha liten påverkan på den
inaktiva gruppen elever.53 Inaktivitet är ett mönster som också ärvs programvis i termer
av ”…  det är typ tradition att ingen på industri ska gå på idrotten…”, som en av

52 Sleap, M. & Wormland, H. (2001), pp. 26-37.
53 Strandell A., m.fl. (2002), s. 30.
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eleverna i Lena Larssons studie uttrycker sig. Samtidigt menar Larsson att klass och
social bakgrund är relaterade till denna fråga.54

 I en aktuell lettisk studie är mönstret delvis ett annat. Föräldrar (särskilt fäder) och
syskon har stor påverkan på ungdomars fysiska aktivitetsmönster och den ansträng-
ningsnivå de väljer. Moderns roll är mer oklar och påverkansgraden rör mer moderat
fysisk aktivitet i relation till döttrarna.55 Deras studie får stöd i en rad andra engelska
och amerikanska studier.56 En viktig förklaringsvariabel i det mönster som forskarna ser
är skillnaden i den socialisationsprocess in i fysisk aktivitet och idrott som pojkar och flick-
or uppvisar, en process där föräldrars och kamraters (signifikanta andras) aktivitets-
mönster ingår, tillsammans med de signifikanta andras livssyn (belief system). De lettis-
ka forskarna, som är mitt i en radikal förändring av sitt eget samhälle, menar att om
man vill arbeta utifrån ett hälsopreventivt tänkande bör man inte bara fokusera på den
individuella nivån, utan också inkludera familj, skola och det interpersonella samman-
hanget i problembilden. I detta sammanhang vill forskarna även lyfta in den fysiska
omgivningen som både kan hindra och bidra till fysisk aktivitet.

I en stor internationell undersökning av kroppsövningsämnet, som täckte samtliga
kontinenter, framträdde en bild där föräldrar och högre ledande personer inom skolan
var relativt ointresserade av ämnet och dess värde.57 Detta styrks inte av resultat i Skola-
Idrott-Hälsa 2001 såtillvida att när eleverna tillfrågas om sina föräldrars inställning sva-
rade majoriteten av eleverna från grundskolan, att deras föräldrar ansåg ämnet var vik-
tigt i relation till andra ämnen. (Se vidare Håkan Larssons och Karin Redelius’ artiklar).
Jag konstaterar att signifikanta andra är en påtaglig del i vårt liv som sociala varelser.
Barn och ungdomar befinner sig i en process av fysisk tillväxt och mognad och genom-
går samtidigt en social och individuell identifikationsprocess, där signifikanta andra i
samband med fysisk aktivitet, utgör högst påtagliga jämförande objekt. Kanske har det-
ta inte i tillräcklig hög grad uppmärksammats tidigare.58

Relationen mellan motorisk kompetens
och fysisk aktivitet

Motoriska tester

I den tidigare texten har redan sambandet mellan höga betyg, positivt inställda ochfy-
siskt aktiva elever kommenterats. Fysiska index har jämförts med attitydindex. Andra
former av mätningar av ”förmåga” finns, vilka mer handlar om specifika motoriska kva-
liteter som rytm, koordination, balans, rumsorientering, differentiering etc. Syftet med
att undersöka dessa förmågor är, enligt flera forskare, att de kan ge förutsättningar för
ett senare aktivt liv.59 Liksom i studier av barns och ungdomars fysiska aktivitetsmöns-

54 Larsson, L. (2003), s. 38.
55 Raudsepp, L. &, Roomet, V. (2000), pp. 169-178.
56 Se vidare Raudsepps och Roomets artikel i sin helhet.
57 Hardman, K. & Marshall, J. (2001), pp. 203-229.
58 Sallis, J.F., Prochaska, J.J. & Taylor, W.C. (2000), pp. 963-975.
59 Se Sallis et al. (2000); Janz, K. F., Dwason, J. D. & Mahoney, L.T. (2000) pp 1250-1257;

Okely, A.D., Booth, M.L. & Patterson, J.W. (2001), pp. 1899-1904; Boreham, C. &
Riddoch, C., (2001), pp. 915-929.
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ter, diskuteras vad olika motoriska tester syftar till att mäta eller utvärdera. Är man
intresserad av att mäta vad man klarar av i termer av produktorienterade rörelseuppgif-
ter (färdigheter), eller är man mer intresserad av en slags processinriktad motorisk kom-
petens, som handlar om att klara av olika rörelsesituationer?

Vad berättar ett motoriskt test? Är det rättvisande och kan vi lita på det? Ett exempel
på produktorienterat motoriskt test är Movement ABC, som använts i mer än 30 år i
USA.60 Framförallt har Movement ABC använts i syfte att identifiera barn med mindre
motoriska svagheter. Movement ABC studerar i första hand ett begränsat antal färdig-
heter och inte ett barns hela rörelsearsenal, och därför bör det, menar forskare användas
till att just identifiera motoriska problem i samband med undervisningssituationer
(educational settings). Det kan således inte sägas vara rättvisande om man vill studera
ett barns hela rörelsearsenal.61 Vad ett barn förväntas klara av i olika undervisningssitu-
ationer är också det som styrt inriktningen på de fåtaliga studier om motorik som går
att uppbringa i Sverige.62 I genomgången av de tidskrifter som ligger till grund för arti-
keln, har studier med inriktning mot motorik och motorisk kompetens varit fåtaliga.
Skälen till detta återkommer jag till längre fram i detta avsnitt.

Motorisk färdighet och andra färdigheter

Hösten 2003 lade dock Ingegerd Ericsson fram en avhandling om motorik, koncentra-
tionsförmåga och skolprestationer.63 Det är en s.k. interventionsstudie i skolår 1 t.o.m.
3. I avhandlingen har hon, genom enkätstudier, resultat från nationella prov i matema-
tik och svenska samt motoriska observationsstudier, sökt pröva tre hypoteser. Dessa
handlar alla om att undersöka kvaliteten på barns grovmotoriska förmåga och betydel-
sen av extra träning av fysisk aktivitet och om dessa (förmågan och den extra  träningen)
ger positiv påverkan på elevers koncentrationsförmåga och skolprestationer i svenska
och matematik.64 Ericssons studie visar, även om hon nogsamt påpekar att urvalet av
barn inte är representativt, att den extra träningen ger önskade positiva resultat i moto-
risk förmåga – men att relationen mellan extra fysisk aktivitet och förbättrad koncentra-
tionsförmåga inte går att styrka. Resultaten från det undersökta sambandet mellan skol-
prestationer och motorisk färdighet stöder hennes tredje hypotes, att förbättrad moto-

60 Henderson, S.E. & Sugden, D.A. (1992).
61 Croce, R.V., Horvat, M. & McCarthy, E. (2001), pp. 275-280. Croce, Horvat och

McCarthy lät i en studie 106 pojkar och flickor i åldrarna 5-12 år, genomföra Movement
ABC-testet 3 ggr, tillsammans med ytterligare ett kontrolltest. Relationen test-retest var
högt, dvs. reliabiliteten god, men testets validitet diskuteras utifrån det bakomliggande
syftet med testet.

62 På sökordet ”motorik” i Libris och Idrottshögskolans databaser framkommer endast nå-
gon enstaka avhandling och en licentiatuppsats med motorik och motorisk förmåga i fo-
kus. Jag har då inte räknat med de mer medicinskt neurologiskt inriktade studierna. Där-
emot finns en relativt riklig mängd av examensarbeten på B- och C-nivå samt fakta och
metodböcker om motorik.

63  Ericsson, I. (2003); Ericsson, I. (2002), s. 44-48.
64 Ericsson har i sitt upplägg haft elever som deltagit i Bunkefloprojektet och vid sidan av

detta haft en jämförelsegrupp som ej deltagit i någon extra fysisk träning i skolan (vid
sidan av den normala idrottsundervisningen). Bunkefloprojektet är ett projekt där man
bl.a. genom att ge eleverna möjlighet till förstärkt fysisk aktivitet försöker utveckla en
hälsobefrämjande skola.
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rik och extra träning påverkar resultaten i det nationella provet i svenska i år 2, särskilt
den delen som handlar om läs- och skrivförmågan. Detsamma gäller resultaten på det
nationella provet i matematik, där de elever som haft extra träning presterar bättre än
kontrollgruppen, i detta fall särskilt när det gäller rums- och taluppfattning. Ericssons
slutsatser domineras av tillförsikten till den motoriska träningens möjligheter att fånga
upp barn med mindre motoriska brister, för att undvika att dessa elever drabbas av läs-
och skrivsvårigheter vid skolstarten. Här menar hon, skulle kroppsövningsämnet kunna
förebygga detta genom att använda motorisk observation som ett pedagogiskt hjälpme-
del för att ”predicera skolprestationer i svenska och i matematik”.65

En annan aspekt i forskningen om motorisk förmåga (motor skills) är om det går att
uttala sig om sambandet mellan god motorisk förmåga och fysiskt aktiva barn. En stor
australiensisk studie (45 deltagande skolor), har haft till syfte att just studera sambandet
mellan motorisk förmåga och tid ägnad åt organiserad och oorganiserad fysisk aktivitet
i tonåren.66 Forskarna gjorde detta dels genom att samla in ett underlag från de delta-
gande eleverna om graden av fysisk aktivitet (organiserad och oorganiserad), dels genom
att testa ett antal grovmotoriska rörelser som hade koppling till ”vanliga” fysiska aktivi-
teter som löpning, vertikala hopp, överhandskast samt att fånga och sparka en boll. Till
detta hämtade man in uppgifter om sociodemografiska förhållanden samt gav olika in-
gående fysiska aktiviteter ett s.k. MET value (Metabolic Energy Turnover, ett mått på
energiåtgång). Studien drar slutsatsen att ungdomar som ägnar mer tid till organiserad
träning, klarar de motoriska testerna bättre, dvs. har en bättre motorisk förmåga. När
man sedan jämförde sambandet mellan organiserad fysisk aktivitet och grundläggande
motoriska kvaliteter visade det sig att tiden ägnad åt organiserad fysisk aktivitet gav
större effekt på den motoriska färdigheten hos flickorna än hos pojkarna. Dock pekar
forskarna på två svagheter i studien; dels var graden av aktivitet ”självrapporterad”, dels
fanns en begränsning i själva urvalet av de motoriska färdigheterna i testbatteriet (exem-
pelvis menade forskarna att färdigheter i simning och dans inte till fullo kom till sin rätt
i det utvalda testbatteriet).

De tre forskarna i Australien betonar i sina slutkommentarer att sambandet mellan
färdigheter och organiserad träning fungerar som ömsesidigt avgörande faktorer, dvs.
erövrade färdigheter blir en förutsättning för att kunna delta i en organiserad fysisk
aktivitet. Detta poängterar hur viktigt det är att uppövandet av grundläggande motoris-
ka färdigheter får adekvat tidsutrymme vid rörelseträning och att de specifikt övas i
unga år. Den förklaring forskarna ger till varför det finns könsskillnader mellan pojkars
och flickors färdigheter i relation till spenderad tid är kanske en aning överraskande,
men går ut på att det för pojkar är mer socialt accepterat att delta i organiserad träning
– även om man inte är fulländad i aktiviteten. Det är istället mer besvärande för pojkar-
na att inte delta alls. Att det inte fanns något signifikant samband mellan tid spenderad
på icke organiserad fysisk aktivitet och motorisk förmåga, förklaras med att testbatteriet
troligen inte kunde täcka den typen av rörelseaktiviteter.

I projektet Skola-Idrott-Hälsa 2001 har Marie Nyberg och Anna Tidén en annan
ingång som framförallt handlar om en kartläggning av motorikprofiler i år 3, 6 och 9.67

(Se vidare kapitel 10) De utvalda rörelserna som undersökts har bestått av rörelser av
funktionell karaktär, dvs. grundmotoriska rörelser och kombinationen av dessa. Här

65 Ericsson, I. (2002), s. 47.
66 Okely, A.D., Booth, M.L. & Patterson, J.W. (2001), pp. 1899-1904.
67 Nyberg, M. & Tidén, A. (2002), s. 21-26.
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har syftet således inte varit att påtala eventuella positiva samband mellan motorik och
annan förmåga, utan forskningsinriktningen har koncentrerats på att få en uppfattning
om svenska skolbarns motorikprofiler i olika åldrar.  I min begränsade genomgång av
olika tidskrifter och litteratur är longitudinella studier ovanliga i relation till motorisk
förmåga. Jag vill dock lyfta fram ett exempel på en studie, där resultat jämförs över tid,
vilken presenterades på ECSS konferensen 2002. I denna studie jämförs resultat från en
motorisk studie genomförd 1988 (1711 elever) med resultat från en motsvarande un-
dersökning 2002 (1373 elever). Forskarna hävdar utifrån resultaten att bulgariska elev-
ers koordinativa förmåga över tid har försämrats.68 Den minskade undervisningstiden i
gymnastik anges som ett skäl. Någon liknande svensk studie har jag ej lyckats spåra upp.
Nybergs och Tidéns kartläggning kommer på sikt kunna innebära att vi kan öka kun-
skapen om svensk  barns och ungdomars motoriska profil i relation till mognad, utveck-
ling, och grad av fysisk aktivitet, en kunskap som kommer att bli värdefull, inte minst
för ämnets pedagogiska upplägg. En svensk longitudinell studie som täcker åldrar upp i
vuxen ålder skulle ge perspektiv på fältet motorisk förmåga och även kunskap om hur
barns inaktivitetsgrad påverkar profilen.

Fysisk aktivitet
I en något kortfattad avslutande del ämnar jag ta upp begreppet fysisk aktivitet, ett
begrepp som är intimt sammankopplat med kroppsövningsämnets ”essens”. Hur ser
olika forskare på barns fysiska aktivitet och/eller inaktivitet? Hur mäts fysisk aktivitet på
barn och ungdomar? Räcker det med att rekommendera en miniminivå av aktivitet,
eller är det också väsentligt att diskutera på vilket sätt barnen rör sig? Vad blir effekten
om man ökar tiden för ämnet? Är rörelse (fysisk aktivitet) styrt av en biologisk drivkraft
och/eller ett inlärt beteende? Jag utlovar inte svar på dessa frågor, men de ger en god
bild av vad som upptar såväl den naturvetenskapliga som den samhällsvetenskapliga
forskningen om barns och ungdomars grad av fysisk aktivitet. Antalet studier inom det-
ta område är mycket stort och kan inte här återges, utan kräver sin egen artikel. Forska-
ren McManus konstaterar dock att viljan att undersöka barns fysiska aktivitet betingas
av hälsoaspekter och deras relation till utvecklandet av olika livsstilar.69 Vill man sedan
hitta svaret på frågan hur man ska stimulera barn till aktivitet, är detta en annan kom-
plex utmaning för forskarna, vilket kräver såväl biologiska som beteendemässiga stu-
dier.

Tillräcklig aktivitet?

I Storbritannien har miniminivån för barns fysiska aktivitet satts till 30-60 minuters
moderat ackumulerad fysisk aktivitet per dag, vilken bör inkludera aktiviteter som be-
fordrar styrka, rörlighet och benhälsa (belastning på skelettet).70 I Sverige har man inte
på liknande sätt gått ut med en officiell rekommendation, vilket kan tyckas anmärk-
ningsvärt. Frågan är ständigt uppe: hur står det till med barns inaktivitet? Är flickor
mindre aktiva? Och hur mäts allt detta? Här finns en riklig mängd studier att botanisera
bland, såväl internationella som svenska.

68 Mileva, E., Peneva, B. & Mineva, M. (2002), p. 425.
69 McManus, A. (2000), pp. 133-146.
70 Biddle, S., Cavill, N. & Sallis, J. (1998), pp. 3-16. I USA togs rekommendationer kring

fysisk aktivitet för vuxna fram i mitten av 1980-talet.
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De vanligaste objektiva mätmetoderna är hjärtfrekvensregistrering, accelerometrar
(rörelsemätare/stegräknare) och energiåtgång mätt genom dubbelmärkt vattenmetodik
(DLW). En subjektiv mätmetod är självskattningsformulär där undersökningspersonen
själv fyller i sin aktivitet. I de studier där man har bett barn eller deras föräldrar att fylla
i självskattningsformulär kring sitt barns aktivitet, har aktivitetsgrader återgivits som är
nästan två gånger högre än vad som framkommer vid mätningen av barnens hjärtfrek-
vens.71 Om man vill få fram karaktären på barnens aktivitetsgrad krävs således flera
olika mätmetoder, konstaterar bl.a. McManus. Hon rekommenderar exempelvis också
observationsstudier för att få fram aktivitetsgraden i t.ex. förskolebarnets lek. Skälet till
att man bör vara vaksam i samband med barns självskattning av sina rörelsevanor är att
barn inte uppfattar meningen med rörelseaktiviteterna och detta påverkar barnens min-
nesbild.

Allmänt kan dock konstateras att yngre barn verkar nå upp till den omnämnda akti-
vitetsnivån, men att ett skifte i aktivitetsmönstret inträder med stigande ålder, som gör
att gruppen som inte når upp till miniminivån ökar.72

Vad säger oss resultaten? Betyder de relativt goda resultaten att barn och ungdomar
rör sig tillräckligt? Nej, menar bl.a. fysiologen Michael Sjöström, rekommendationerna
är för lågt satta och mätmetoderna behöver utvecklas och synsättet på fysisk aktivitet
behöver diskuteras utifrån objektiva data.73 Dessutom menar Sjöström, vet vi ännu inte
om den fysiska aktivitetsgraden har gått ned. Bland annat Lars Magnus Engströms stu-
die i Skola-Idrott-Hälsa 2001 motsäger detta.74

Är tillräckligt tillräckligt för pojkar och flickor?

Vad ger forskningen för bilder av pojkars och flickors fysiska aktivitets mönster? Dess-
värre blir bilden av könens aktivitetsmönster ofta en jämförelse mellan pojkar och flick-
or och inte en jämförelse inom respektive kön. Flickorna rapporteras i de flesta studier-
na som mindre aktiva, mindre benägna till mer ansträngande aktiviteter och som inne-
havare av lägre kompetens inom de aktiviteter som mätts och värderats.75 Jag har dock
stött på en longitudinell studie som visar på ett mer mångfacetterat mönster. Undersök-
ningen kallas Amsterdamsstudien, och har följt barn från 13 till 27 års ålder. Här visar
det sig att könsskillnaderna med tiden avtar; pojkars fysiska aktivitetsgrad minskar dra-
matiskt då de vid 16-års ålder lämnar en del av det traditionella idrottandet. De anam-

71 Se McManus, A. (2000), pp. 133-146. För vidare läsning rekommenderas referensstudi-
erna i originalform. Se även Trost, S.G., Russell, R.P., Sallis, J.F.; Freedson, P.S., Taylor,
W.C., Dowda, M. & Sirard, J. (2002) ,pp. 350-355.

72 Se exempelvis Sallis J.F. (2000), pp. 1598-1600; Caspersen, C.J., Pereire, M.A. & Curran,
K.M. (2000), pp.1601-1609; Kimm, S.Y.S., Glynn, N.W., Kriska, A.M., Fitzgerald, S.l.,
Aaron, D.J., Similo, S.L., McMahon, R.P. & Barton, B.A. (2000), pp.1445-1454;
Strandell, A., m.fl. (2002); Ekelund, U. (2002); Sleap, M. & Tolfrey, K. (2001), pp. 591-
596; Welsman, J. & Armstrong, A. (2000), pp. 147-157; Vincent, S.R., Pangrazi, R.P.,
Raustorp, A., Tomson, I.M. & Cuddihy, T.F. (2003), pp. 1367-1373.

73  Sjöström, M. (2002), s. 62-67.
74  Engström, L-M. (2002), s. 7-11.
75 Se exempelvis Sallis J. F. et al (2000); Mechelen W., Twisk, J.W.R., Post, B., Snel, J. &

Kemper, H.C.G. (2000); Janz, K.F. et al. (2000); Westerståhl, M. (2003).
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mar då ett aktivitetsmönster som liknar flickornas.76 En annan studie över tid är
Welsmans och Armstrongs studie, som konstaterar att skillnaderna mellan flickor och
pojkar på en moderat och intensiv ansträngningsnivå inte längre är signifikant i jämfö-
relse med startåret för studien, 1990.77 Dock visar den totala bilden att flickorna mins-
kat sin tid av sammanhängande fysisk aktivitet samt att både pojkar och flickor anam-
mat en inaktiv livsstil under helger. Det sistnämnda ger skäl för Welsman och Arm-
strong att plädera för utökad tid till skolans kroppsövningsämne, då denna tid, ur deras
synvinkel, blir mer och mer värdefull, som ett av de få tillfällen då ungdomar ägnar sig
åt fysisk aktivitet.

Resultaten från olika studier av barns och ungdomars aktivitetsgrad bör, menar
McManus, läsas med viss försiktighet då de data man har att hantera är beroende av en
rad faktorer som biologisk mognad, urval och mätmetoder. Det kausala sambandet
mellan aktivitet eller fysisk status och hälsotillståndet hos barn är också svagt, pga. brist
på storskaliga longitudinella studier och problematiken med mätningen av hälsa, fysisk
status och aktivitet hos barn.78 Forskarna är, som hon skriver: ”… still far from a
complete understanding of what determines physical activity, or what effect physical
activity has upon growth development or health in childhood”.79

Den bild som framträder
Min avsikt med denna text har varit att ge en begränsad (men dock) översikt av forsk-
ning om skolans kroppsövningsämne i Sverige och utomlands. I den digra floden av
studier och data som jag mött i min genomgång, träder en motsägelsefull bild av ämnet
fram: ämnet är omtyckt men ändå oomtyckt, ger kunskap men ändå inte ”rätt” kun-
skap, förstärker känslan av kompetens hos de redan kompetenta och förmedlar på sam-
ma gång det motsatta hos andra. Ämnet bidrar till att bevara könsskillnader och stereo-
typa uppfattningar om kropp, kön och rörelse – men erbjuder samtidigt möjligheter till
gränsöverskridande. Ämnet ges legitimitet av beslutsfattare, men i praktiken blir
legitimiteten svag i relation till andra skolämnen. Sammantaget verkar ämnet ha både
förlorat och samtidigt behållit sin kärna, en kärna som inte har det formella stödet i
styrdokumenten, men som samtidigt möter majoriteten av elevernas och andra intres-
senters förväntningar.

Longitudinella flervetenskapliga studier av ämnets påverkan är sällsynta. Trots att
forskarna verkar eniga om att området behöver studeras över tid och utifrån flera per-
spektiv och med olika metoder. Man kan efter de refererade artiklarna och studierna
reflektera över vilka pedagogiska grundvalar som en lärare kan eller bör utforma för att
bättre nå sina elever och vara mer i samspel med gällande styrdokument. Behövs tydli-
gare motbilder för att utveckla kroppsövningsämnet och hur synliggör vi alternativa
utformningar av ämnet? Vad händer om idrott och hälsa, i sin inriktning, helt går över
till det som engelsmännen valt att definiera som ”livstidsaktiviteter” (lifetime physical
activities)? Vad blir konsekvenserna av en tydlig omgestaltning av ämnesinnehåll för de
tidigare och senare åldrarna, med mer rörelsebildning i de yngre åren och ett mer indi-
viduellt hälosrelaterat innehåll för de äldre eleverna? Kan forskningen bidra till att ut-

76 Mechelen, W. et al. (2000), pp. 1610-1616.
77 Welsman, J. & Armstrong, A. (2000), pp.147-157.
78 Se vidare Boreham, C. & Riddoch, C. (2001), pp. 915-929.
79 McManus, A. (2000), p.140.
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veckla det kritiska tänkandet inom skolans kroppsövningsämne, hos elever och lärarkår?
Kan talet om hälsa användas till annat än att ge ämnet legitimitet?

Utifrån artikelgenomgången i de internationella tidskrifterna framträder en bild av
en forskning som visar på betydligt större bredd och differentiering beträffande fråge-
ställningar och val av metoder, än vad jag möter i svensk pedagogisk forskning om äm-
net idrott och hälsa. De svenska studierna av ämnet domineras av enkätundersökningen
som metod. Till skillnad från många av de utländska studierna redovisas ofta de svenska
utan att ett tydligt teoretiskt perspektiv framträder, mot vilket den framtagna empirin
kan analyseras och förstås. Mitt intryck blir att de svenska studierna, kanske på grund av
bristen på perspektiv, har en lägre grad av kritisk analys, än vad som kännetecknar den
utländska forskningen. I tidskrifterna European Journal of Physical Education och Euro-
pean Review of Physical Education har artiklar om ämnets innehåll i relation till styrdo-
kumentens formuleringar om hälsa och livsstilsfrågor förekommit rikligt under de stu-
derade åren. Kanske har man i t.ex. Storbritannien kommit ett steg längre i sin kartlägg-
ning av forskningsområdet och börjat identifiera problemområden som, om studierna
ska bli fruktbara, kräver andra frågeställningar, perspektiv och förhållningssätt. Jag kon-
staterar dock att kunskapen om svenska elevers aktivitetsgrader, erfarenheter och in-
ställning till skolämnet samt lärarnas pedagogiska grundsyn, har ökat de senaste åren.
Denna kunskap är efterlängtad och innehåller många spännande och oväntade ingång-
ar, vilket framkommer, inte minst, i föreliggande forskningsrapport.
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3. Ett ämne för vem?

Inledning
Vid studiet av ett godtyckligt fenomen, vilket som helst, kan man inte enbart utgå ifrån
de dagsaktuella förutsättningarna. Nuläget är alltid resultatet av en historisk process
vars principer fortfarande påverkar utvecklingen. Denna undersökning utgör den histo-
riska bakgrundsteckningen för projektet Skola-Idrott-Hälsa. I detta kapitel redogörs för
idrottsämnets omfång, materiella förutsättningar och innehåll från 1962, då enhetssko-
lan infördes, till 2002, då resultaten från projektets datainsamling presenterades. Syftet
med undersökningen är dubbelt: dels att beskriva utvecklingen för att sätta in hela stu-
dien i ett historiskt sammanhang, dels att försöka förklara denna utveckling.

Det är idrottsläraren som utgör utgångspunkten för undersökningen. Lärarkåren ses
i det följande som förvaltare av ämnet och innehar en nyckelroll i sammanhanget. Där-
med är det viktigt att, förutom att analysera idrottsämnets innehåll, studera hur lärarkå-
ren påverkats i sin yrkesutövning och vilka konsekvenser detta fått för ämnet. Tre olika
typer av påverkan har i det följande identifierats: från statsmakten, från olika intresse-
grupper och från de materiella förutsättningar som gällt under perioden.

Gällande statsmakten så yttrar sig påverkan genom de lagar och förordningar som
styrt skolans verksamhet. För de enskilda ämnenas del är det främst läro- och kursplane-
rna som är av betydelse. Här uppstår dock frågan om vems röst det är som hörs i läro-
planen. Man skulle kunna hävda att de intressegrupper som fungerar som remissinstan-
ser kan ha en betydande påverkan över slutprodukten, men även om vissa intressegrup-
per lyckats göra sin röst hörd handlar det i slutändan om i vilken utsträckning
statsmakten accepterar de föreslagna förändringarna eller ej. Därav följer att även om
läro- och kursplaner i vissa fall inte har statsmaktens odelade stöd så har de i alla fall dess
tolerans. Därmed kan man också betrakta dem som ett uttryck för statsmaktens vilja. I
vilken utsträckning dessa styrdokument har betydelse för skolans faktiska verksamhet är
dock omstritt då flera pedagogiska studier visat att de i många fall har en mycket margi-
nell inverkan på den undervisning som faktiskt kommit eleverna till del.2

Gällande intressegruppernas påverkan så handlar det för skolidrottens del främst om
Riksidrottsförbundet (RF) som under 1900-talets andra hälft haft en mer eller mindre
hegemonisk ställning på den inhemska idrottsscenen. Man kan tänka sig flera vägar på
vilka RF kommit att få inflytande. För det första har man fungerat som remissinstans i
samband med olika skolreformer. Detta har dock mindre betydelse i detta samanhang

1 Denna rapport baseras på material som kommer att utgöra en del i en kommande avhand-
ling om skolans idrottsundervisning under 1900-talets andra hälft. Avhandlingen beräk-
nas vara färdigställd under hösten 2004/våren 2005.

2 Arfwedson, G.B. & Arfwedson, G. (2002), s. 153-153 och 200-205. Arfwedson, G.B.,
Arfwedson, G. & Haglund, S. (1993), s. 154-157, Svingby, G. (1981), s. 45.
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då läro- och kursplaner inte står i centrum för undersökningen. För det andra har man
genom Skolidrottsförbundet, ett av RF:s specialförbund, haft inflytande över den frivil-
liga skolidrott som bedrivits runt om i landet. Härigenom har en direktlänk in i skolans
värld etablerats. Mycket talar dock för att Skolidrottsförbundet under 1900-talets andra
hälft fört en alltmer tynande tillvaro och därigenom fungerat allt sämre som promotor
för RF:s verksamhet. Det är nog snarare en tredje påverkansform som varit mest bety-
delsefull. Genom att RF har haft en så dominerande ställning i den frivilliga förening-
sidrotten kan man förmoda att detta inflytande spillt över på skolans idrottsundervis-
ning. En lärare med positiva erfarenheter av idrott tar naturligtvis med sig dessa in i sin
yrkesroll. Detta gäller rimligen även elevkåren. Därigenom kan man förmoda att RF:s
inflytande medfört att populära idrottsgrenar inom föreningsidrotten också fått stort
utrymme i skolidrotten.

Avslutningsvis måste de materiella förutsättningarna beröras. Idrottsämnet är nog
ett av de ämnen som kräver mest av skolan i form av undervisningssalar och utrustning.
Där de flesta teoretiska ämnen fungerar väl i en ”normal” skolmiljö, med klassrum,
bänkar och böcker, kräver idrottsundervisningen dels många olika typer av lokaler –
gymnastiksal, löparbanor, olika planer, simhallar, närhet till skog och mark med mera,
dels många olika typer av redskap – bollar, nät, hinder och mycket mer. Få skolor torde
kunna erbjuda en ideal miljö för idrottsundervisningen vilket också måste ha fått konse-
kvenser för den undervisning som tillhandahållits.

Ett problem med det valda perspektivet är att idrottslärarkåren i stort får agera passi-
va mottagare av andra aktörers intressen. Detta perspektiv ger naturligtvis inte en helt
rättvis bild av förhållandet under perioden då kåren bevisligen aktivt har försvarat sina
rättigheter bland annat i samband med skolreformerna. På samma sätt som idrottslärar-
kåren påverkas av omgivningen så påverkar den också omgivningen, i vilken mån dessa
påverkansförsök förekommit/varit framgångsrik och vilken agenda man förespråkat, lig-
ger dock utan denna studies avgränsning.

Idrottsämnet i grundskolan 1962-2002

Tidstilldelningsfrågan
Ämnets tidstilldelning var den fråga som skapade störst och flest rubriker under andra
hälften av 1900-talet. I synnerhet den senaste läroplansreformen ledde till stor uppstån-
delse då det från flera håll fruktades att idrottsämnet genom reformen skulle reduceras
avsevärt på skolschemat. Debatten tystnade dock snabbt efter reformen, kanske på
grund av att det inte blev så illa som befarats, kanske på grund av att ett nyligen fattat
beslut endast med yttersta svårighet kan rivas upp.

En studie av idrottsämnets förändrade tidstilldelning visar att ämnets kvantitativa
storhetstid kan dateras till året 1928. Detta år utkom den nya läroverksstadgan där äm-
net tilldelades fyra lektioner á 45 minuter i veckan.3 Läroverksstadgan får dock betrak-
tas som en dagslända i sammanhanget då endast en minoritet av eleverna omfattades av
denna skolform. I folkskolan, som omfattade den absoluta majoriteten av landets skol-
ungdom, och i realskolan rekommenderades tre lektioner i veckan. Detta förhållande

3 Lindroth, J. (1993), s. 24.



46   Ett ämne för vem?

bestod även under 1950-talet när de fysiologiska rönen slog igenom på allvar.4 Sedan
dess anses en kontinuerlig kvantitativ tillbakagång ha pågått, en process som av många
förmodas ha kulminerat med Lpo 94. I detta avsnitt skall tidstilldelningsfrågan studeras
för att reda ut hur många timmar idrottsämnet egentligen tilldelades under perioden
och vilken effekt de olika reformerna kom att få för antalet idrottslektioner på schemat.

1960-talet

I enhetsskolan var ämnenas innehåll detaljstyrt i läroplanernas kursplaner. Detta gällde
även tidstilldelningen som reglerades av timplanen. Att exakt avgöra det föreskrivna
timantalet för de olika ämnena var dock inte helt oproblematiskt då flera olika klassty-
per existerade. I många av landets skolor, i synnerhet på landsorten, var antalet elever
otillräckligt för att fylla hela klasser. Därför tillämpades på många håll samskolgång för
barn i olika åldrar. Exakt hur vanligt detta var är oklart men i och med att denna verk-
samhet reglerades i timplanerna, med ett antal olika klasstyper och underkategorier som
följd, var fenomenet i alla fall inte alltför ovanligt. Konsekvenserna av detta blev att ett
antal olika timplaner existerade. Det fanns också en standardiserad timplan för normal-
klassen. Ämnets tidstilldelning enligt denna timplan sammanfattas nedan för Lgr 62
och Lgr 69 i tabell 1:

Tabell 1. Antal idrottslektioner (40 min) i läroplanernas timplaner i Lgr 62 och Lgr 69

Årskurs  Lgr 62 Lgr 69
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 3 3
5 3 3
6 3 3
7 3 3
8 3 3
9 2 3

Källa: Lgr 62 (1962), s. 111+117 och Lgr 69 (1969), s.112+120.

Som tabellen visar genomsyrades undervisningen av den av fysiologer förfäktade tanken
med tre undervisningstillfällen per vecka. Efter en försiktig start i lågstadiet, vilket troli-
gen hängde samman med elevernas låga ålder, etablerades därefter denna princip. Även
skoldagens längd, som var kortare för de yngre eleverna, hade säkert betydelse i sam-
manhanget.

Lgr 69 gav också niondeklassarna tre idrottstimmar i veckan. Vidare betonade den-
na läroplan vikten av att inte slå samman enkeltimmar till dubbeltimmar på ett sätt som
visade att de fysiologiska rönens inflytande över undervisningen var betydande:5

4 Undervisningsplan för rikets folkskolor  (1955) och Kursplaner och metodiska anvisningar
för realskolan (1955).

5 Meckbach, J. & Söderström, S. (2002), s. 219.
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För att skolans gymnastikundervisning skall kunna tillgodose de fysiologiska krav
som ställs på ämnet är det väsentligt […] att antalet träningstillfällen inte reduceras
genom sammanslagning av lektioner […]6

Avvikelser från timplanerna förekom. Under 1960-talet anmälde exempelvis flera sko-
lor i Stockholmsområdet att de önskade avvika från standardtimplanen. I regel gällde
detta att de önskade minska antalet tillfällen från tre till två. För detta krävdes Läns-
skolenämndens godkännande. Det förefaller dock som om sådana fall var undantag sna-
rare än regel.7

1980-talet

I 1980 års läroplan bestod formen med centralt formulerade timplaner och ett antal
definierade klasstyper för skolor med begränsat elevantal. Av detta skäl avgränsas pre-
sentationen av tidstilldelningen till standardklassens timplan. Utvecklingen sedan 1960-
talet präglades av stor kontinuitet, vilket avspeglas i timplanerna. Idrottsämnets tidstill-
delning i Lgr 80 summeras i tabell 2 nedan:

Tabell 2. Stadietimmar (40 min) i läroplanernas timplaner Lgr 80

Stadium Lgr 80 Snitt/vecka
Lågstadium (årskurs 1-3) 6 2
Mellanstadium (årskurs 4-6) 9 3
Högstadium (årskurs 7-9) 9 3

Källa: Lgr 80 (1980), s. 156-157.

Det förefaller som om principen med tre övningstillfällen per vecka även fortsättnings-
vis var styrande i läroplanen. De yngre elevernas idrottsundervisning fastställdes nu till
två timmar i veckan för hela lågstadiet, vilket i och för sig var en ökning men som ändå
visade att de yngre eleverna inte skulle belastas i samma utsträckning som de äldre.

I praktiken hade dock många skolor vid 1980-talet redan övergått från tre övnings-
tillfällen i veckan till två, vilket under 1960-talet endast förekommit undantagsvis. Vid
mitten på 1980-talet förlades undervisningen i flertalet skolor till två tillfällen per vecka.
I lågstadiet hade 46 procent av alla klasser idrott vid två tillfällen i veckan i stället för de
läroplansstadgade tre. I mellanstadiet hade denna siffra ökat till cirka 60 procent för att
i högstadiet uppgå till  78 procent.8 Den extratimme som tillkom från och med årskurs
4 användes således främst för att skapa en dubbeltimme.

1990-talet och därefter

När förslaget till ny läroplan presenterades i början av 1990-talet blev reaktionerna
mycket starka då det innehöll en påtaglig reducering av antalet idrottslektioner i grund-
skolan. Kritik riktades mot förslaget som sades hota den svenska folkhälsan.9 Reaktio-
ner kom både från intressegrupper som RF, olika vetenskapare, läkare och, sist men inte

6  Lgr 69 (1969), s. 168.
7 Se exempelvis: Stockholms länsskolenämnds arkiv, SSA. Anmälningarna hittas lämpligen

via diarierna.
8 Ljunggren, S. (1985), s. 59-60.
9 ”Regeringens förslag visar på vision och vanmakt”, TIG nr 9 (1993).
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minst, idrottslärarkåren. När det klubbades igenom visade det sig dock att det inte var
så illa som man först befarat.

I Lpo 94 tilldelades ämnet 460 timmar. Detta var förvisso en kraftig nedskärning av
idrottsämnet. Enligt Skolverkets egna beräkningar hade Lgr 80 tilldelat ämnet motsva-
rande 537 timmar. Men jämförelsen haltade av att Lpo 94 gav utrymme för lokal verk-
samhetsinriktning. Varje skola fick möjlighet att överföra maximalt 410 timmar från
det samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller praktisk-estetiska ämnesblocket till
andra ämnen. Detta kunde antingen göras i syfte att säkerställa skolans möjlighet att
uppnå de nationella målen, eller för att ge skolan möjlighet att skapa en profilerad ut-
bildning med inriktning mot något särskilt ämnesområde. Jämkningen fick dock inte
överstiga 15 procent av vad som fastställts i timplanen. Till detta kom elevens eget val
vilket ökade från 112 till 470 timmar.10 Hypotetiskt kunde alltså skolans lokala inrikt-
ning och elevens eget val leda till att vissa elevgrupper kunde få mer idrottsundervisning
på schemat efter reformen. Detta förutsatt att han eller hon själv gjorde ett aktivt val av
och att skolan hade en uttalad profilering mot detsamma.

Studier har dock visat att idrottsämnet har tappat mark sedan den senaste reformen.
I en studie från 1996 svarade 75 procent av de deltagande skolorna att ämnet hade
reducerats kvantitativt sedan den senaste läroplansreformen.11 Av detta skäl är det bety-
delsefullt att försöka reda ut exakt vad som hänt med ämnets tidstilldelning sedan refor-
men. En studie avslöjar att medianvärdet för antalet idrottslektioner per vecka var två
lektioner för år 3, 6 och 9. Detta säger dock inte särskilt mycket då lektionstiden kan
variera lokalt. Tabell 3 visar motsvarande räknat i undervisningstid för de tre årskurserna.

Tabell 3. Idrottsundervisningen 2001 per vecka i år 3, 6 och 9

År  Medeltal (min) Differens från Lgr 80 (min)  Spridning
3 87 +7 40-140
6 98 -22 60-120
9 99 -21 50-120

Källa: Tidigare opublicerad data från skolprojektets lärarenkät (2001).

Inga entydiga slutsatser kan dras av resultatet. Klart är att idrottsundervisningen i
grundskolan faktiskt har minskat som en följd av 1990-talets reformer. Det förefaller
dock inte vara fråga om den dramatiska neddragning som fruktades inför den senaste
reformen. Medeltalet för tredjeklassare har istället ökat något medan minskningen för
sjätte- och niondeklassare är cirka 20 minuter per vecka.

Däremot visar en närmare studie av tidstilldelningen att det finns en mycket stor
spridning mellan skolorna. Många skolor har bibehållit, och vissa har till och med ökat,
tidstilldelningen till ämnet medan det på andra håll dragits ner avsevärt. Som tabell 3
visar så har vissa skolor i dagsläget i snitt mindre än en timme i veckan avsatt för kropps-
övningar. I dessa skolor har just det skett som många befarade: idrottsämnet har fått
stryka på foten när skolan valt att inrikta sig på andra ämnen. I många fall förefaller
idrotten därmed i praktiken ha blivit en av förlorarna när skolornas frihet att själva
planera verksamheten ökade.

10 Lpo 94 (1994), s. 6-7.
11 Allert, L. & Eriksson, S. (1996), s. 17.
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Materiella förutsättningar

Lokalfrågan

När de fysiska övningarna först gjorde sitt inträde i den svenska skolan var det inte utan
svårigheter. Inledningsvis förefaller lågt intresse för ämnet och låg utbildningsnivå bland
landets ämneslärare orsakat de största problemen.12 Med tiden löstes ämnets legitimi-
tetsproblem och bristen på utbildning, men verksamheten led fortfarande av brister. Ett
av de mer bestående problemen var de materiella förutsättningarna för undervisningen:
med andra ord frågan om byggnation och underhåll av landets gymnastiksalar och an-
dra lokaler nödvändiga för verksamhetens bedrivande. Situationen var länge mycket
bister. Vid 1900-talets början saknade 94 procent av landets folkskolor gymnastiksa-
lar.13 Problemet kom med tiden att minska men ännu 1957 saknade 60 procent av
folkskolorna fortfarande för ändamålet avsedda lokaler. Det var huvudsakligen ekono-
miska orsaker som gjorde att en lösning av problemet drog ut på tiden.14 Dessutom
ifrågasattes länge folkskolans legitimitet vilket gjorde det svårare att motiverar stora eko-
nomiska satsningar, som exempelvis byggnation av gymnastiksalar och idrottshallar.15

Bristerna orsakade en livlig debatt. Det fruktades från vissa håll att avsaknaden av
gymnastiksalar på sikt kunde få allvarliga konsekvenser för folkhälsan.16 Problemet kun-
de dock delvis avhjälpas under vår och höst genom att man använde skolgården för
olika fysiska aktiviteter.17 Under början av 1960-talet togs krafttag i frågan. Statistik
från Stockholmsområdet visar exempelvis på en kontinuerlig nybyggnation av både sko-
lor, gymnastiksalar och idrottshallar. Under perioden 1950-1980 byggdes 51 gymnas-
tiksalar och idrottshallar i Stockholmsområdet. Andelen nybyggda skolor är intressant
då flera av dem rimligen också försågs med gymnastiksalar. Mellan 1950 och 1970
byggdes 89 nya skolor bara i Stockholmsområdet. Dessutom skedde under perioden en
omfattande satsning på ombyggnationer av äldre existerande skolor, något som måste
ha fått positiva konsekvenser för idrottsämnet även om alla byggnationer säkerligen inte
tillgodosåg behovet av gymnastiksalar.18

Utifrån de mätningar som gjordes vid 1960-talets slut kan man konstatera att gym-
nastiksalsfrågan i stort sett var löst 1970. En studie från 1968 visade att 91 procent av
landets skolor hade regelbunden tillgång till gymnastiksal i undervisningen.19 Debatten
rörande tillgången till gymnastiksalar upphörde också under denna tid vilket  tyder på
att detta inte längre var en brännande fråga. Dock existerade fortfarande betydande
brister gällande andra typer av faciliteter med stor betydelse för idrottsämnet, exempel-
vis simhallar, friidrottsbanor med mera. Detta problem förefaller inte heller ha lösts
efter 1970-talet vilket visas av jämförelsen i tabell 4 på nästa sida:

12 Annerstedt, C. (1995), s. 132.
13 Isling, Å. (1988), s. 391.
14 Annerstedt, C. (1989), s. 48.
15 Florin, C. & Johansson, U. (1986), s. 36.
16 ”Vilket är viktigast?”, Svensk Idrott nr 2 (1957).
17 ”Skolgårdsplanering”, Final nr 1 (1965).
18 Engström, J. O., Bergqvist, E. & Lindström, L. (1980).
19 ”Vad gör en gymnastiklärare”, TIG nr 3 (1968).
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Tabell 4. En jämförelse av lokalsituationen 1968 och 2001 (i procent)

Lokal 1968 2001
Gymnastiksal 91 72,5
Inomhushall 30 33,0
Simhall 19 51,3
Fotbollsplan 78 89,5
Friidrottsbanor 71 46,0
Isspelsplaner 72 50,0

Källa: ”Vad gör en gymnastiklärare”, TIG nr 3 (1968) och tidigare opublicerad data
från skolprojektets lärarenkät (2001).

Vissa av siffrorna kan säkerligen förklaras av att de båda studierna haft olika urval varför
regionala skillnader kan ha fått utslag i resultatet. Dock kan det konstateras att betydan-
de brister fortfarande existerar beträffande tillgången till inomhushallar och simhallar.
Värt att notera är också att situationen förefaller ha förvärrats snarare än förbättrats
sedan 1960-talet. Detta kan vara en konsekvens av de många friskolor som startats un-
der de senaste åren. Dessa bedriver i många fall sin verksamhet i lokaler som inte från
början var avsedda för skolverksamhet och som därför saknar gymnastiksal.20

Redskap

Tillgången på redskap bör kommenteras i samband med lokalfrågan. Denna fråga har
delvis berörts i olika studier sedan 1960-talet. 1968 genomfördes en inventering av till-
gänglig utrustning som ett led i studien av skolan. Denna påvisade en relativt god situ-
ation där de flesta gymnastiksalar hade standardiserad utrustning och där skillnaderna
mellan olika delar av landet var små. Värre var det då med aktiviteterna utanför gym-
nastiksalen. Situationen känns snabbt igen från studien av tillgängliga lokaler. Det var
främst de utrustningskrävande issporterna som orsakade problem tillsammans med ter-
ränglöpning och orientering.21 Dock föreföll inte detta inverka allt för menligt på un-
dervisningen, vare sig under 1960-talet eller senare. Delvis berodde detta på lokaltill-
gången. Det spelade knappast någon roll om skolorna led brist på utrustning för exem-
pelvis bandy eller ishockey om det inte fanns några isspelsplaner att tillgå. Detta
bekräftas också av en studie från 2000. Lokalfrågan  anges här vara ett stort problem
men redskapsfrågan kommenteras inte.22 Redskapen  förefaller ha blivit intressanta först
efter att lokalfrågan lösts och under tiden styrdes undervisningen mot sådana grenar där
lokaler och redskap redan existerade.

I de fall där man faktiskt behövde redskap verkar det som om skolorna vände sig till
idrottsföreningarna. Samarbete om material var under 1990-talet vanligt förekomman-
de enligt en studie genomförd av RF.23 Detta var inte heller förvånande då skolan, om
samarbete med den lokala idrottsföreningen gällande lokaler avtalats, rimligen också
samarbetade gällande redskap. Situationen speglade alltså i stort lokalfrågan. Den led av
samma problem men i och med att lokalfrågan var en mer primär förutsättning för

20 Hudson, C. & Lidström, A. (2002), s. 248 och Richardsson, G. (1999), s.113-114.
21 Engström, L-M. (1968), s. 11-13.
22 Allert, L. & Bergh, S. (2000), s. 11.
23 Allert, L. & Eriksson, S. (1996), s. 17.
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idrottsutövande tycks redskapsproblematiken ha hamnat i bakgrunden. Problematiken
förefaller dock i stort ha varit densamma för redskap som för tillgången till lokaler.

Den schemalagda undervisningen

Undervisningens huvudmoment

Vid 1960-talets början var kunskapen om skolungdomens idrottsvanor och idrotts lek-
tionernas innehåll mycket bristfällig. Man hade hittills inte intresserat sig nämnvärt för
idrottsämnet från vetenskapligt håll utan verkade förutsätta att verksamheten bedrevs i
enlighet med gällande styrdokument. Under 1960-talet ökade intresset för idrottsäm-
net och dess innehåll. Detta hängde samman med idrottsrörelsens allt större inflytande
över svensk idrott i kombination med gymnastikens allmer marginaliserade ställning.
Detta förmodades få konsekvenser även för skolans idrottsundervisning vilket aktualise-
rade frågan om utvecklingen i skolorna motsvarade läroplanernas skrivning. I synnerhet
det pedagogiska forskarsamhället börjar nu på allvar studera huvudmomenten och dess
fördelning i den schemalagda undervisningen.

1968 presenterades en studie som avsåg undersöka idrottsämnet i grundskolan. Stu-
dien hade genomförts av Lars-Magnus Engström vid Lärarhögskolan i Stockholm. En
del av undersökningen fokuserade just på hur läroplanens huvudmoment fördelades
kvantitativt i undervisningen. Resultatet sammanfattas i tabell 5 nedan:

Tabell 5. Idrottsämnets huvudmoment 1968 (i procent)

Huvudmoment Andel
Gymnastik 33,5
Bollspel 29,0
Friidrott 16,7
Dans 4,5
Simning 4,5
Orientering 3,3
Skridsko 3,3
Teori 2,7
Övrigt 2,2
Skidåkning 0,1

Källa: Engström (1968), s. 15.

Det mest anmärkningsvärda resultatet av studien var att idrottsundervisningen var kon-
centrerad till ett fåtal aktiviteter. De tre huvudmomenten gymnastik, bollspel och fri-
idrott upptog ungefär 80 procent av den totala undervisningstiden medan övriga mo-
ment fick dela på den kvarvarande tiden. Därmed kom undervisningen knappast att ge
eleverna den inblick i idrottens mångfald som enligt läroplanen var ett av huvudsyftena
med ämnet.24 Den vanligast förekommande aktiviteten var gymnastik. Benämningen
av aktiviteten var dock något missledande då momentet vid den här tidpunkten inte
bara omfattade traditionella gymnastiska övningar utan även olika former av styrke-
och konditionsträning. Det verkar således som om idrotten redan under 1960-talet ge-
nomsyrade undervisningen medan gymnastiken reducerats till en marginell del av äm-

24 Se Lgr 62, (1962)
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nets innehåll. Till och med huvudmomentet gymnastik hade ”invaderats” av olika
idrottsgrenar.

Om detta innebar att skolans idrottsundervisning anpassats efter idrottsrörelsen är
oklart. Förvisso dominerade de traditionella idrottsgrenarna, vilket kan kopplas sam-
man med fysiologins framsteg gällande vilka metoder som var fruktbara för en effektiv
träning av kroppen. Men samtidigt genomfördes ofta de olika momenten under andra
förutsättningar än i idrottsrörelsen. Undervisning i fotboll bedrevs exempelvis vanligen
på någon gräsmatta i närheten av skolan med koner som mål och endast undantagsvis
på en fotbollsplan. Vidare innebar lärarens närvaro att aktiviteterna inte med nödvän-
dighet fick den karaktär av prestation och tävlan som normalt förknippas med en riktig
fotbollsmatch. De tankar som genomsyrade gymnastikundervisningen under 1900-ta-
lets första hälft, med en kollektiv fostran och en återhållsam inställning till individuell
prestation och tävlan, kan således ha levt vidare på ett metodiskt plan som inte kan
fångas upp av denna typ av undersökning.

En liknande undersökning genomfördes i början av 1980-talet i syfte att följa upp
de resultat som genererats av 1968 års studie. Resultaten gällande fördelningen av hu-
vudmomenten presenteras i tabell 6 nedan:

Tabell 6. Undervisningens huvudmoment 1984 (i procent)

Huvudmoment Andel
Bollspel, därav: 38
– Individuella bollspel (racketspel) 4,0
– Lagbollspel 34
Gymnastik 29,2
Friidrott 17,2
Orientering 6,0
Dans 5,3
Teori 3,0
Simning 1,0

Källa: Carlsten (1989), s. 39.

Det mest slående med resultaten var likheterna med 1968 års studie. Gymnastik, boll-
spel och friidrott utgjorde fortfarande den absoluta majoriteten av den schemalagda
undervisningen. Fördelningen hade inte heller förändrats särskilt mycket procentuellt
sett. Gymnastiken har förlorat några procentenheter medan bollspelen har avancerat
med nio procentenheter om man räknade in racketspelen. Även om denna statistik lider
av samma svagheter som präglade 1968 års undersökning med hänseende till undervis-
ningsmetodik med mera så påvisar resultaten en betydande kontinuitet. Under de gånga
tjugo åren har man gjort ungefär samma saker i ungefär samma omfattning och det var
idrottsrörelsens grenar som svarat för innehållet.

Dessa resultat aktualiserar behovet av att studera dagens situation i skolan. En av
huvuduppgifterna med projektets lärarenkät var därför att ta reda på hur den schema-
lagda undervisningen var fördelad vid början på 2000-talet. Resultatet summeras i ta-
bell 7:
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Tabell 7. Undervisningens huvudmoment 2001 (i procent)

Huvudmoment  Andel
Bollspel  30
Gymnastik 13,8
Fysisk träning 13,7
Friidrott 9,8
Dans 12,3
Övrigt 2,4
Friluftsliv 9
Teori  3,6
Simning 5

Källa: Tidigare opublicerad data från skolprojektets lärarenkät (2001).

Skolprojektets resultat bekräftar i stort den bild som givits av de båda tidigare studierna.
Fortfarande var gymnastik och fysisk träning tillsammans med bollspel de vanligast fö-
rekommande aktiviteterna. Friidrott hade dock gått tillbaka något, samtidigt som akti-
viteter som dans och friluftsliv blivit mer vanligt förekommande. Överlag syntes stora
likheter mellan skolprojektets resultat och studierna från 1968 och 1984. Ett fåtal mo-
ment upptar en mycket stor del av den totala undervisningstiden medan övriga aktivite-
ter får dela på de timmar som blev över.

Resultaten blir intressanta då de analyseras i ljuset av den läroplansreform som ge-
nomfördes 1994 och i vilken idrottsämnets utseende radikalt förändrades. Av skolpro-
jektets resultat att döma förefaller inte reformen haft något större inflytande över
idrottsämnets faktiska innehåll. I synnerhet teorimomentet och undervisningen i fri-
luftsliv, som hade fått en klart starkare ställning i Lpo 94, pekar på detta. Dessa har
fortfarande en mycket marginell ställning på schemat trots att de i läroplanen definieras
som två av ämnets prioriterade kunskapsområden. Den teoretiska undervisningen sva-
rade exempelvis i den senaste studien för mindre än en tjugondel av den totala undervis-
ningstiden, vilket var ungefär den omfattning momentet haft under hela perioden. Fri-
luftslivsundervisningen hade förvisso stärkts kontinuerligt under perioden men motsva-
rade vid 2000-talets början inte ens en tiondel av den totala undervisningstiden.
Friluftsliv och teori var också två av de aktiviteter som ansågs svårast att få med i under-
visningen i en studie gjord av RF 2000.25

En faktor som antyder att kontinuiteten inte nödvändigtvis behöver ha varit så stor
som dessa siffror ger sken av är det faktum att det i samtliga använda undersökningar
anges att de individuella skillnaderna mellan olika idrottslärare var mycket stora. Där-
med framstår den statistik som presenterats ovan som ett tvärsnitt som i praktiken kan-
ske inte kunde återfinnas någonstans i landet. Ett exempel på detta var hur idrottsun-
dervisningen anpassades beroende på elevernas ålder. En jämförelse av idrottslektioner-
nas innehåll för eleverna i årskurs 3, 6 och 9 år 2001 sammanfattas i tabell 8 på nästa
sida:

25 Allert, L., Bergh, S. (2000), s.11.
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Tabell 8. Huvudmomentens fördelning i årskurs 3, 6 och 9 (i procent)

Huvudmoment  Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9
Bollspel  25,0 31,4 34,6
Gymnastik 16,6 14,4 9,6
Fysisk träning 12,1 11,8 17,8
Friidrott 10,1 11,1 8,7
Dans 13,3 11,0 11,3
Övrigt 3,9 1,8 1,8
Friluftsliv  8,7 9,3 9,0
Teori 2,2 4,2  4,6
Simning 7,6 4,8 2,5

Källa: Tidigare opublicerad data från skolprojektets lärarenkät (2001).

Denna tabell ger flera intressanta resultat vilka inte alltid är helt lätta att förklara. Pos-
ten fysisk träning fördelas exempelvis på ett besynnerligt sätt för de tre årskurserna.
Orsaken till detta är oklar. I andra fall var trenderna dock tydligare. Gymnastik var
uppenbarligen en aktivitet som huvudsakligen riktar sig till de yngre eleverna. För boll-
spel var utvecklingen den rakt motsatta: ju äldre eleverna blev, desto större andel boll-
spel. Om man kopplar detta till läroplanen så verkar det som om läroplanens och den
nationella kursplanens riktlinjer, vilka betonar att ett brett spektrum av aktiviteter ska
förekomma i undervisningen, fick allt mindre betydelse för undervisningen ju äldre
eleverna blev.

Föränderliga kategorier?

Idrottsundervisningen förefaller således ha haft ungefär samma innehåll sedan 1960-
talet. Men det kan ifrågasättas om innehållet verkligen var detsamma. Exempelvis är
bollspel trots allt en grovt tillyxad kategori och fördelningen mellan olika grenar inom
denna aktivitet kan ha förändrats avsevärt under perioden.

Det finns flera sätt att närma sig frågan om hur kategorierna förändrats under perio-
den. Den tydligaste kopplingen kan dock göras till frågan om sär- eller samgymnastik.
Före 1980 rekommenderades särundervisning för de flesta aktiviteter under idrottslek-
tionerna. Regelmässigt planerades lektionerna så att endast lärare av samma kön som
elevgruppen ledde undervisningen. I och med Lgr 80 förändrades detta. Nu rekom-
menderades istället elevgrupper bestående av båda könen. Därmed kan man komma åt
hur denna reform påverkat undervisningen genom att jämföra undervisningsinnehållet
med idrottslärarens kön. En intressant utvecklingstendens framträder vid en jämförelse
av 1968 och 1984 vilken gestaltas i tabell 9 på nästa sida:
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Tabell 9. Jämförelse av idrottsundervisningens huvudmoment (i procent)

1968 1984
Bollspel (manliga lärare) 34,0 34,5
Bollspel (kvinnliga lärare) 23,0 33,3
Gymnastik (manliga lärare) 29,6 28,5
Gymnastik (kvinnliga lärare) 36,0 29,5

Källa: Engström (1968), s. 15 och Carlsten (1989), s. 49.

Under 1960-talet fanns uppenbarligen en tydlig koppling mellan idrottslärarens kön
och de aktiviteter som utfördes under lektionerna. Manliga lärare, med undervisnings-
grupper endast bestående av pojkar, hade betydligt mer bollspel på schemat medan
kvinnorna, med undervisningsgrupper endast bestående av flickor, i högre grad före-
drog gymnastik.26 Dessa skillnader var dock nästan helt försvunna i 1980-talets under-
sökning. Flera orsaker ligger säkerligen till grund för denna utveckling.

En bakomliggande orsak var säkerligen kvinnornas idrottsutövning under perioden
och hur detta förändrades. Damfotbollen upplevde exempelvis en anmärkningsvärd ex-
pansion under 1970-talet.27 Gymnastik var dock, trots en generell tillbakagång under
1900-talets andra hälft vid 1990-talets slut fortfarande den vanligaste kvinnliga mo-
tionsformen,28 men fotboll var populärare när det gällde idrottsutövande i förening.29

Gymnastiken hade sedan mitten av 1900-talet i allt högre grad förvandlats till en kvinn-
lig angelägenhet. 1989 utgjorde kvinnorna 82 procent av det totala antalet gymnaster i
Svenska gymnastförbundet.30 Den minskade andelen gymnastik under idrottstimmarna
sammanfaller således med förändringar i idrottsrörelsens struktur, där gymnastik som
fritidsaktiviet kom att vara en företeelse som angick en nästan uteslutande, och krym-
pande, kvinnlig målgrupp.

Detta föklarar dock ej varför könsskillnaderna försvunnit. Den avgörande faktorn
bakom denna utveckling var troligen att den nya läroplanen Lgr 80, som stadgade sam-
undervisning av könen istället för särundervisning. Även om skolor fortsatte praktisera
särundervisning övergick flertalet till de nya riktlinjerna. Härigenom förefaller bollspe-
len ha fått större utrymme på schemat vilket innebar att de kvinnliga lärarna anpassade
sig efter de nya förutsättningarna i högre grad än sina manliga kollegor. Men även om
reformen innebar mer bollspel på schemat så kan man undra om de nya blandade elev-
grupperna inte medförde en förändring av vilka bollspel som praktiserades under lek-
tionerna. I tabell 10 jämförs de olika bollspelsgrenarnas förekomst i undervisningen
1968 och 1984:

26 Tyvärr ger källorna inte någon information om fördelningen mellan gymnastiska övning-
ar och fysisk träning under dessa lektioner.

27 Olofsson, E. (1989), s. 169.
28 Engström, L-M. (1999), s. 65.
29 Engström, L-M. (1996), s. 234.
30 Olofsson, E. (1989), s. 121.
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Tabell 10. De vanligaste aktiviteterna i momentet bollspel 1968 och 1984

1968 1984
1. Basket 1. Basket och Volleyboll
2. Fotboll 2. Fotboll
3. Handboll 3. Individuella bollspel (racketspel)
4. Volleyboll 4. Innebandy
5. Isspel 5. Innefotboll
6. Brännboll 6. Handboll
7. Individuella bollspel (racketspel) 7. Brännboll

8. Isspel

Källa: Engström (1968), s. 25 och Carlsten (1989), s. 47.

Flera slutsatser kan dras av tabellen. Fotbollen har bevarat sin dominerade ställning,
troligen tack vare utvecklingen på damsidan under 1970-talet. Samtidigt kan det note-
ras att volleyboll och racketspel, individuella bollspel, har blivit vanligare efter samun-
dervisningsreformen medan bollsporter som handboll och issporterna, bandy, hockey,
rinkbandy med flera, har fått mindre tid av den schemalagda undervisningen. Till viss
del förefaller utvecklingen vara en konsekvens av den allmänna trenden under perioden.
Handboll var exempelvis ingen större idrottsgren bland landets ungdomar under 1900-
talets andra hälft vilket kan förklara varför grenen också blivit mindre vanligt förekom-
mande på schemat. Men samtidigt verkar undervisningen faktiskt ha anpassats efter
samundervisningens förutsättningar. Det förefaller främst vara två trender som avspeg-
las i materialet: inledningsvis förefaller bollspel som medförde kroppskontakt alltmer
sällan förekomma i undervisningen, samtidigt som bollspel utan kroppskontakt, med
innebandy och volleyboll som de främsta exemplen, gick  framåt. Om detta var en kon-
sekvens av att lärarkåren önskade styra undervisningen bort från kroppskontakt som en
följd av att elevgrupperna nu bestod av båda könen är svårt att säga men tanken förefal-
ler inte alltför avlägsen. Vidare kan man notera att issporterna reduceras avsevärt. Den-
na utveckling leder lätt tankarna till att idrottsgrenar som var populärare bland pojkar
än bland flickor fick stå tillbaka. Issporterna var tydliga exempel på sådana idrottsgre-
nar. Detta kan alltså tolkas så att i en undervisningsmiljö där elevgrupperna var av båda
könen var det inte populärt med aktiviteter som endast tilltalade den ena halvan av
eleverna. Detta är ett löst antagande men antyder ändå att elevgruppens egen vilja kun-
de ha ett mycket stort inflytande över undervisningens innehåll.

En mer övergripande slutsats är att undervisningens innehåll inte var riktigt så sta-
tiskt som en jämförelse av de olika huvudmomenten gör gällande. Under ytan skedde
ständiga förändringar i takt med att omständigheterna förändrades.

Sammanfattning

Tidstilldelningsfrågan

Idrottsämnet har under större delen av 1900-talets senare del haft en jämn tidstilldel-
ning. Ämnet har tilldelats i snitt tre gånger 40 minuter i veckan. Att undervisningen
indelades i tre övningstillfällen i veckan var till stor del beroende av forskningsrön från
den fysiologiska vetenskapen som under 1940- och 1950-talet i allt större utsträckning
påvisade de hälsomässiga effekterna av en aktiv och rörlig livsstil. Detta förändrades
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dock i och med 1990-talets läroplansreform. Det nya systemet ökade både skolornas
och elevernas möjligheter att själva påverka innehållet i undervisningen och samtidigt
förändrades grunden för tidsberäkningen av det antal ämnestimmar varje ämne tilldela-
des enligt läroplanen.

En studie av dagens situation ger ett splittrat intryck. Å ena sidan står det klart att
utvecklingen generellt sett inte blev så allvarlig som många fruktat. I dagsläget har fler-
talet grundskoleelever i genomsnitt mellan 90 och 100 minuter i ämnet ”Idrott och
hälsa” per vecka. Detta är förvisso en reducering jämfört med tidigare decennier men en
betydligt mindre sådan än vad som befarades vid tiden för reformen. Men statistiken
visar också på mycket stora skillnader mellan olika skolor. Lpo 94 gav skolorna ökade
möjligheter till lokal profilering. Därmed har det vuxit fram skolor med profilering mot
idrottsämnet där eleverna har mer idrott på schemat än tidigare. Ett antal skolor hade
dock valt att profilera sig mot andra ämnesblock med en betydande reducering av
idrottsämnet som följd. I dessa skolor har just det skett som kritikerna befarade: idrotts-
ämnet har reducerats för att i de mest extrema fallen endast omfatta 40 minuter i veckan.

Materiella förutsättningar

Lokalfrågan kan indelas i två delområden: dels gymnastiksalsfrågan, dels frågan om an-
dra faciliteter som bollplaner, simhallar med mera. Gymnastiksalsfrågan har orsakat
problem för idrottsämnet sedan det först infördes i skolan. Under hela den första hälf-
ten av 1900-talet saknade mer än hälften av landets skolor gymnastiksal. Vad detta inne-
bar för undervisningen är inte svårt att föreställa sig. Under 1960-talet inleddes dock en
betydande nybyggnation av både skolor och gymnastiksalar varför problemet i stort sett
lösts vid decenniets slut. I dagsläget har den absoluta majoriteten av landets skolor till-
gång till gymnastiksal även om de många nya friskolorna kan påverka statistiken negativt.

Gällande andra typer av lokaler så har denna studie visat att situationen inte heller
varit tillfredsställande. Tillgången till vissa enklare lokaler har varit förhållandevis god.
Exempelvis har de flesta skolor haft tillgång till banor för friidrott och fotbollsplaner.
Värre har situationen dock varit för mer avancerade lokaler som simhallar och konst-
frusna isspelsplaner. Gällande redskap förefaller problematiken ha varit mycket nära
kopplad till lokalfrågan.

Undervisningens innehåll

Idrottsämnet förefaller under 1900-talets senare del vid en första anblick ha präglats av
en påtaglig kontinuitet. Ämnet har huvudsakligen fokuserat ett fåtal aktiviteter: gym-
nastik med fysisk träning, bollspel och i viss mån friidrott. Andra aktiviteter har fått
spela en marginell roll i undervisningen. Denna struktur har bibehållits under hela peri-
oden även om de övriga momenten i viss mån stärkt sin ställning sedan införandet av
Lpo 94. Detta behöver dock inte betyda att ämnet inte förändrats under perioden. De
använda källorna har inte tagit hänsyn till faktorer som arbetsmetodik och regelverk när
de aktuella aktiviteterna utförts. Sådana faktorer kan ha, och har troligen, förändrats
avsevärt under perioden även om det inte återges i undersökningarna. Vidare är en stu-
die av huvudmomenten förrädisk, då dessa i regel var trubbigt formulerade och ofta
innehöll flera olika idrottsgrenar. Denna studie har också visat att det i exempelvis hu-
vudmomentet bollspel skedde en hel del förändringar under perioden vilka kan kopplas
till införandet av samundervisning under 1980-talets början. Här verkar idrottsunder-
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31 Jämför tabell 5, 6, 7 och 8.

visningen ha anpassats till de nya blandade undervisningsgrupperna varvid aktiviteter
som krävde stora förkunskaper eller god fysik togs bort till förmån för aktiviteter som
även otränade, eller elever utan idrottskunskaper kunde delta i. Påtagligt är också att
kontaktsporter ersatts av sådana som ej krävde kontakt eleverna emellan.

Bakomliggande orsaker
Hur kan man förklara att idrottsämnet fått den struktur och det innehåll det fått? Flera
alternativ är tänkbara men det ligger nära till hands att anta att ämnet varit utsatt för
någon form av påverkan från omgivningen. Här framträder tre faktorer som särskilt
betydelsefulla: påverkan från statsmakten i form av läro- och kursplaner; påverkan ge-
nom de materiella förutsättningarna i form av tillgången till lokaler och redskap och
slutligen; påverkan från intressegrupper, främst RF.

Kursplaner och läroplaner
I vilken utsträckning har läro- och kursplanen utövat det inflytande över idrottsämnet?
Genomgången av ämnets tidstilldelning har visat att en betydande påverkan existerat
genom de timplaner som stadgades i läroplanerna under 1960- och 1980-talen. Vidare
medförde förändringarna av tidstilldelningen under 1990-talet stora förändringar för
idrottsämnet i skolorna. Mer oklart är dock läget gällande ämnets innehåll. En jämfö-
relse mellan idrottsundervisningen som den beskrivs i läroplanerna och den undervis-
ning som bedrevs av idrottslärarkåren påvisar vissa betydande skillnader dem emellan.
Tabell 11 nedan sammanfattar de aktiviteter som skulle utgöra ämnets huvudsakliga
innehåll i de läroplaner som varit i bruk sedan 1962.31

Tabell 11. En översikt av grundskolans kursplaner för idrottsämnet 1962-1994

Lgr 62 och Lgr 69 Lgr 80 Lpo 94
”Huvudmoment”: ”Huvudmoment”: ”Kunskapsområden”:
1. Gymnastik 1. Gymnastik 1. Rörelse, rytm och dans
2. Dans 2. Hälsa, hygien och 2. Natur och friluftsliv
3. Lek     Ergonomi 3. Livsstil, livsmiljö och
4. Bollspel 3. Bollspel och lekar     Hälsa
5. Friidrott 4. Dans
6. Orientering 5. Friidrott
7. Skridskoåkning 6. Orientering och friluftsliv
8. Skidåkning 7. Lek
9. Simning 8. Simning och livräddning

9. Skidåkning
10.Skridskoåkning iskunskap
     och livräddning

Källa: Lgr 62 (1962), Lgr 69 (1969), Lgr 80 (1980) och Lpo 94 (1994).

Uppenbart är att läroplanerna under hela den aktuella perioden betonat vikten av ett
brett spektrum av aktiviteter, allt för att eleverna under sin skoltid skulle få pröva på
olika idrotter för att på detta sätt förbereda dem för vuxenlivet där den fysiska hälsan är
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deras eget ansvar.32 Samtidigt kan man notera att ämnet i läroplanen under de senaste
tio åren strävat bort från den traditionella idrotten mot ett ämnesinnehåll som på ett
mer allmänt plan betonar hälsa och utveckling. Ämnet förefaller vara på väg att för-
vandlas från ett övningsämne till ett kunskapsämne.33

Motsvarande vindkantring från övningsämne till kunskapsämne går inte att finna
vid en jämförelse med den undervisning som idrottslärarkåren sade sig bedriva. Istället
ges intrycket att det mesta gällande innehållet löpt vidare i ungefär samma spår som
tidigare. De vanligaste aktiviteterna på 1960-talet var vid sekelskiftet 2000 fortfarande
tongivande i undervisningen. Vidare har den faktiska undervisningen varit inriktad mot
ett mindre antal aktiviteter som förekommit i klart större utsträckning än de övriga. I
den mån förändringar av innehållet förekommit har det handlat om omdisponering
inom respektive moment, inte om omfattande förskjutningar momentenemellan.

Det bör dock betonas att detta inte innebär att läroplanen inte haft något inflytande
över undervisningen. Införandet av samundervisning som enligt Lgr 80 hade, som fram-
gått, alldeles tydliga konsekvenser för undervisningens innehåll. Även tidstilldelningen
har reglerats av läroplanen med omfattande konsekvenser för idrottsämnet, vilket också
konstaterats ovan. Men detta inflytande förefaller ha inskränkt sig till en mer övergri-
pande typ av styrning. När det kom till undervisningens faktiska innehåll verkade läro-
planerna inte ha något större inflytande.

Lokalerna och undervisningens innehåll
Det är redan känt att skolorna under denna period lidit brist på såväl gymnastiksalar
som andra faciliteter. Synnerligen stora brister har existerat gällande konstfrusna planer,
en förutsättning för isspel i större delen av landet, och simhallar. Ett sätt att komma åt
de materiella förutsättningarnas påverkan på idrottsundervisningen är att jämföra sta-
tistiken över tillgängliga lokaler med respektive huvudmoments förekomst på skolsche-
mat. Tabell 12 nedan visar denna koppling och resultatet är slående.

Tabell 12. Relationen mellan huvudmomenten och lokaltillgång 1968 i urval (i procent)
Huvudmoment Andel undervisningstid  Skolor med lokal
Bollspel 29,0 78
Gymnastik 33,5 91
Friidrott 16,7 71
Simning 4,5 19
Skridskoåkning34 3,3 15

Källa: Engström (1968), s. 15 och ”Vad gör en gymnastiklärare”, TIG nr 3 1968.

Tabellen visar sambandet mellan huvudmomentens förekomst på skolschemat och sko-
lornas tillgång till för ändamålet nödvändiga lokaler. Samtidigt står det klart att frågan
också var kopplad till hur avancerade lokaler som faktiskt krävdes. De moment som
krävde avancerad utrustning förefaller ha hamnat i bakgrunden medan de huvudmo-
ment som endast krävde tillgång till en gymnastiksal eller en idrottsplats genomgående

32  Se: Lgr 62 (1962), Lgr  69 (1969), Lgr  80 (1980) och Lpo 94 (1994)
33  Annerstedt, C. (2000), s. 16.
34 Siffran gäller endast för andelen konstfrusna isspelsplaner av det enkla skälet att väderle-

ken var av en viss betydelse i denna fråga.
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fick mycket större plats på schemat. Detta är tydligt gällande huvudmomenten gymnas-
tik, bollspel och friidrott, vilka har enklart bättre tillgång till lokaler jämfört med exem-
pelvis huvudmomenten simning och skridsko. Dessutom bör det påpekas att viss frii-
drott och många bollsporter kunde utföras på i princip vilken gräsmatta som helst utan
andra redskap än möjligen några koner och en boll, något som var omöjligt för simun-
dervisningen och de olika isspelen. Dessa krävde ganska speciella förutsättningar, vatten
i det ena fallet och kyla i det andra, vilket i sin tur krävde dyra och avancerade anlägg-
ningar som inte alla skolor kunde tillhandahålla i tillräcklig utsträckning. Lokaler av
dessa typer har följaktligen varit bristvaror i stora delar av landet under perioden, med
avsevärda komplikationer för idrottsundervisningen som följd.

Denna fråga kan föras ytterligare ett steg genom att man studerar undervisningen
grenvis. Huvudmomentet bollsporter omfattade exempelvis ett stort antal grenar där
vissa krävde speciella lokaler och andra inte. Genom att studera de olika bollsporternas
förekomst på schemat kan man ana relationen till de materiella förutsättningarna. Ta-
bell 13 ger en bild av situationen 1984.

Tabell 13. Förekommande aktiviteter under huvudmomentet bollspel 1984

Idrottsgren Aldrig Enstaka ggr/läsår Mer än 5 ggr/läsår
Basketboll  - 1 30
Volleyboll - 1 30
Handboll 5 12 13
Innebandy - 8 23
Fotboll, inomhus 1 11 18
Fotboll, utomhus  - 3 28
Brännboll, långboll - 20 11
Bandy 18  9 4
Ishockey 25 5 1
Rink bandy 11 8 12
Badminton 5 14 12
Bordtennis 5 19  6
Squash 27 2 -
Tennis 16 7  5

Källa: Carlsten (1989), s. 47.

Resultatet stärker de slutsatser som presenterats ovan. Idrottsgrenar som kunde utövas
på en vanlig gräsmatta eller i en gymnastiksal var vanligt förekommande. Racketboll-
sporter var mindre vanliga, rimligen beroende på att dessa i flera fall kräver för ändamå-
let anpassade lokaler. Värst var situationen helt klart för vinteridrotterna vilka krävde
konstfrusna banor i stora delar av landet. Engströms studie från 1968 visade också tyd-
ligt att förutsättningarna för vinteridrotter försämrades beroende på hur långt söderut
man befann sig. I Västerbotten var förutsättningarna för ishockey och bandy goda, i
Stockholm mediokra och i Malmö obefintliga.35 Bandy var genomgående mycket ovan-
ligt. Rinkbandy förekom dock i många skolor till skillnad från ishockey. Skillnaderna
mellan dessa båda grenar låg sannolikt i att ishockey krävde avsevärt mer avancerad och
därmed dyrare utrustning. I de fall som bandy och ishockey är vanligt förekommande
rör det sig rimligen om orter där dessa idrottsgrenar av tradition varit starka.

35 Engström, L-M. (1968), s. 12.
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Slutsatsen av detta är att skolidrotten inriktat sig på aktiviteter som inte krävde någ-
ra andra redskap än de som stod att finna i en normalutrustad gymnastiksal och de
övriga idrottsliga lokaler som råkar finnas belägna i omgivningen. Läroplanernas margi-
nella inflytande verkade till stor del bero på det strypgrepp som lokalbristen utövat på
undervisningsmöjligheterna.

En annan tolkning är dock tänkbar. I och med att man på allvar började bygga
gymnastiksalar under 1960-talet så kom också idrottsundervisningen att formaliseras på
ett nytt och delvis omedvetet sätt. För hur ser en gymnastiksal egentligen ut? I regel har
den ribbstolar, olika typer av målburar och olika tillbehör i form av mattor, gymnastik-
redskap med mera. Men den har också ett golv, och på golvet är målat linjer för olika
bollsporter. Denna miljö inspirerade uteslutande till utövande av bollsporter och tradi-
tionella gymnastikövningar. I en tid då gymnastiken var på tillbakagång och idrotten i
allt högre grad tog över skolidrotten var det således kanske inte konstigt att den idrott
som utövades, förutom olika former av fysisk träning, blev huvudsakligen just bollspor-
ter. Detta är något som på senare tid också har uppmärksammats av enstaka lärare i den
kårinterna debatten, att gymnastiksalen i vissa aspekter kanske kan vara ett problem
snarare än en resurs.36

Intressegrupper
Idrottsutövandet i Sverige präglas till stor del av RF:s hegemoniska ställning. Sedan
förbundet på 1930-talet gick segrande ur striden med Centralföreningen för idrottens
främjande om vem som skulle vara den dominerande idrottsorganisationen i Sverige
har man haft ett påtagligt inflytande över allt organiserat idrottsutövande på fritiden.37

Detta förefaller också ha varit fallet för ungdomsidrotten. En studie av RF:s engage-
mang i ungdomsidrotten visar att föreningsidrotten under 1900-talets andra hälft fick
en alltmer betydelsefull ställning.38 Föreningsidrotten har sedan 1960-talet varit den
viktigaste organisatören av idrottande på fritiden och trängt undan både andra typer av
organiserad idrott såväl som det spontana idrottsutövandet, vilket gestaltas i tabell 14
på nästa sida.

36 ”Idrottshall bytes”, TIG nr 3 (1997).
37 Idrottsrörelsens historia har nyligen belysts i ett omfattande jubileumsverk: Lindroth, J. &

Norberg, J. (Red.) (2002).
38 Engström, L-M. (1996), s. 237.
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Tabell 14. Sveriges 15-åringars fysiska aktivitetsgrad på fritiden (i procent)39

Flickor 1968 1984 1992 2002
Inaktiva 10 32 24 22
Aktiva i idrottsförening40 15  46  40 50
Oorganiserat aktiva/aktiva
i annan organisationsform 75 22 24 28

Pojkar 1968 1984 1992 2002
Inaktiva 4 26 19 15
Aktiva i idrottsförening41 43 67 57  57
Oorganiserat aktiva/aktiva
i annan organisationsform 53 7 20 28

Källa: Engström (1996), s. 237 och tidigare opublicerad data från skolprojektets
lärarenkät (2001).

Det verkar därför rimligt att anta att den av RF ledda idrottsrörelsen har utövat
enbetydande påverkan på skolans idrottsundervisning under denna period. Att idrotts-
lärarkåren har en stark koppling till föreningsidrotten har visats i flera studier.42 Samti-
digt var ungefär hälften av landets skolungdomar engagerade i den frivilliga förening-
sidrotten under perioden. Frågan är i vilken utsträckning fritidsintressena bland lärare
och elever smittade av sig på skolans idrottsundervisning? Det är inte orimligt att anta
att lärare och elever drev undervisningens innehåll mot just de aktivitete som intresserat
dem själva, vilket troligen var just de idrottsgrenar de var aktiva i.

Om en sådan koppling existerar borde detta leda till att idrottsundervisningens inne-
håll skulle stå i någon slags relation till de olika idrottsgrenarnas popularitet. En jämfö-
relse av de populäraste idrottsgrenarna för 15-åringar aktiva inom föreningsidrotten
1984 och 2002 låter också ana ett samband mellan idrottsrörelsen och skolidrotten,
vilket gestaltas i tabell 15:

39  Gäller för aktiviteter minst en gång i veckan.
40 Det utesluts inte att de som är aktiva i idrottsförening dessutom kan vara aktiva i annan

organisationsform. Vid kategorisering har dock medlemskapet i en idrottsförening fått
företräde då poängen med tabellen är just att reda ut denna andel.

41  Ibidem.
42 Patriksson, G. (1984), s. 55 och den nationella utvärderingen av skolan – Idrott (1993),
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Tabell 15. De fem populäraste fritidsaktiviteterna i organiserad form för 15-åringar
1984 och 2002 (i procent)

Flickor
1984 2002
Ridning (8) Dans (14)
Fotboll (8) Gymnastik (12)
Dans (8) Ridning (11)
Basket (7) Fotboll (5)
Gymnastik (6) Simning (5)

Pojkar
1984 2002
Fotboll (22) Fotboll (26)
Ishockey (8) Innebandy (15)
Kampsport (8) Ishockey (7)
Basket (4) Golf (5)
Orientering (4) Kampsport (3)

Källa: Engström (1996), s. 236 och Engström (2002), s. 8.

Årtalen 1984 och 2002 i tabell 15 ovan är jämförbara med Carlstens undersökning om
innehållet i idrottsundervisningen i grundskolan och med skolprojektets studie. Genom
att samköra några av aktiviteterna från det frivilliga idrottsutövandet med aktiviteterna
under idrottslektionerna framträder flera intressanta likheter.

Den första iakttagelsen rör bollspelens roll. Att flera bollsporter har framträdande
positioner både inom ungdomsidrotten och i skolans idrottsundervisning är knappast
en slump. Detsamma förefaller gälla dans, som både som fritidsaktivitet och som aktivi-
tet på idrottslektionerna under den senaste tioårsperioden blivit avsevärt vanligare. Kan
detta förklaras genom att elever och lärare har tagit sina fritidsaktiviteter med sig in i
skolan? Det är lätt att få det intrycket, i synnerhet som kopplingen mellan de båda feno-
menen varit stark under perioden. Tabell 14 har visat att ungefär 50 procent av landets
ungdomar under 1900-talets andra hälft haft koppling till idrottsrörelsen. Idrottslärar-
kårens koppling till idrottsrörelsen kan inte heller underskattas. 1992 angav exempelvis
72,3 procent av lärarkåren att de hade en bakgrund inom idrottsrörelsen.43

Att idrottslärarens personliga erfarenheter hade stor betydelse för undervisningens
innehåll är också känt från tidigare studier. Carlsten har exempelvis visat att den egna
erfarenheten och kompetensen var viktigare än den utbildning som erhållits på exem-
pelvis Idrottshögskolan såväl som läroplanens skrivning. De enda faktorer som kunde
mäta sig i betydelse med den egna smakinriktningen var elevernas intresse och de lokala
förutsättningarna på skolan – med andra ord vilka lokaler som fanns tillgängliga.44 Det-
ta är dock inte helt oproblematiskt. I Engströms undersökning från 1968 visar det sig
nämligen att när lärarna tillfrågas om hur de skulle lägga upp undervisningen om alla
lokaler och alla redskap fanns tillgängliga, skulle undervisningen få ungefär samma inne-
håll som som det redan hade.45 Uppenbarligen var idrottslärarkåren nöjd med det ut-
bud man tillhandahöll eleverna.

43 Den nationella utvärderingen av skolan – Idrott (1993), s. 50.
44 Carlsten, Y. (1989), s. 52.
45  Engström, L.-M. (1968), s. 44.
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Men alla idrottsgrenars framgångar i skolan kan inte förklaras genom popularitet på
fritiden. Det faktum att volleyboll har haft en stark ställning i skolans värld, men under
samma period inte i motsvarande grad varit populär ungdomsidrott utanför skolan, har
rimligen att göra med lokalfrågan. Det var en enkel idrott som inte krävde mycket mer
än en gymnastiksal och en boll, något som varken kan sägas om exempelvis ridning eller
ishockey, två mycket populära flick- respektive pojkidrotter som knappt förekommer
alls i skolans idrottsundervisning.

Vidare förefaller vissa idrotter ha lättare än andra att ta steget in i skolans värld från
den frivilliga idrotten. Det kanske tydligaste exemplet på detta är kampsporterna vilka
inte förekommer i skolans undervisning. Det förefaller således finnas en gemensam vär-
degrund för vad som lämpar sig under en idrottslektion bland idrottslärarkåren vilket
hindrar vissa grenar från att vinna inträde. Om denna värdegrund baserar sig på moral
eller är mer av en generationsfråga är dock oklart.

Sammanfattning
I detta avsnitt har idrottsämnet balanserats mot de faktorer och grupper som kunnat
utöva inflytande över det. Ämnets innehåll var en dragkamp mellan de materiella förut-
sättningarna, idrottsrörelsen, statsmakten genom läroplanen, lärarna och eleverna.

Det är tydligt att den bistra lokalsituationen haft betydande konsekvenser för idrotts-
undervisningen. Verksamheten har fokuserat på moment som krävt få eller inga lokaler
förutom gymnastiksalen och en vanlig gräsmatta altenativt sandplan. Moment som dä-
remot är mer krävande gällande lokaler, som exempelvis olika isspel, fick aldrig någon
större plats på skolschemat, med vissa regionala undantag. Det är också möjligt att den
typiska gymnastiksalen genom sin inredning påverkat undervisningens innehåll. Ge-
nom de uppritade linjerna för olika bollsporter och de målburar som placerats längs
väggarna skickades, medvetet eller ej, signaler till lärare och elever. Ur detta perspektiv
är den stora förekomsten av bollspel inte särskilt förvånande.

Sett till innehållet är det ingen tvekan om att idrottsrörelsens inflytande över under-
visningen varit påtaglig, vilket är naturligt med tanke på RF:s ställning inom svensk
idrott. I och med att man under perioden var landets största arrangör av aktiviteter för
ungdomens idrottsutövande hade man också ett stort indirekt inflytande över undervis-
ningen då de ungdomar som var aktiva inom idrottsrörelsen också deltog i idrottsun-
dervisningen. De aktiva ungdomarna tog med sig sitt intresse in i undervisningen och
utövade därmed ett tryck på läraren. Läraren själv var också ofta fostrad i idrottsrörelsen
sedan unga år.

Konsekvenserna av detta var att läroplanen i praktiken utövade liten påverkan på
den schemalagda undervisningens innehåll. Innehållet tycks ha varit summan av utö-
varnas intresse och de materiella förutsättningarna. Därmed inte sagt att läroplanerna
har varit negativa till idrotten och idrottsrörelsen under perioden, snarare tvärtom –
fram till 1990-talets reform dominerade de traditionella idrottsgrenarna. Problemet var
snarast att den balans och bredd som eftersträvades i läroplanerna saknades i praktiken.
Bollspelen dominerade och många av de övriga idrottsgrenarna, vilka var huvudmo-
ment i läroplanen, förekom endast sporadiskt eller inte alls i undervisningen.

Samtidigt utövade läroplanen ett visst inflytande över innehållet. Denna studie visar
tydligt att samundervisningsreformen kom att påverka innehållet i undervisningen. De
blandade elevgrupperna krävde andra aktiviteter där de fysiska skillnaderna mellan kö-
nen inte skulle orsaka problem. Resultatet blev att man sökte sig mot idrottsgrenar där
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kroppskontakt inte förekom. Var detta orsaken bakom volleybollens starka ställning i
idrottsundervisningen? Med samundervisningen ändrades undervisningens innehåll för
båda könen. En mer övergripande slutsats av detta är att styrdokumentens inflytande
över undervisningen i allmänhet förefaller begränsad. Gällande ramfaktorerna hade styr-
dokumenten stort inflytande medan det kan konstateras att själva innehållet i undervis-
ningen på lokalplanet ofta avvek från styrdokumenten. Detta resultat bekräftar i så fall
de slutsatser som dragits generellt om skolan av flera pedagogiska forskare.46

Slutsats
Man kan betrakta innehållet i skolans undervisning som resultatet av en maktkampmel-
lan olika intressegrupper. Exakt vilka dessa grupper är beror på ämnet och förändras
över tid. Under historiens lopp har många intressegrupper försökt använda sig av
idrottsämnet. Det sena 1800-talet såg en inriktning mot försvarsövningar vilket var en
avspegling av vilka grupper som försökte tillgodose sina intressen genom ämnet. Däref-
ter följde lingianerna och gymnastiken och därefter slutligen idrottsrörelsen. Maktkam-
pen går som en röd tråd genom skolans (och för den delen samhällets) historia. I denna
undersökning har idrottsämnets innehåll setts som resultatet av en maktkamp mellan å
ena sidan statsmakten, å andra sidan de olika intressegrupper som intresserat sig för
ämnet, främst RF. I denna maktkamp fungerar de materiella förutsättningarna som ett
ramverk: det anger vad som materiellt är och inte är möjligt.

Strängt taget kan man säga att det visats att två av de undersökta fenomenen, stats-
makten och de materiella förutsättningarna, främst har en förebyggande inverkan på
undervisningen medan den tredje, idrottsrörelsen i RF:s regi, har en föreskrivande in-
verkan.

Det är uppenbart att läro- och kursplaner har inte haft någon direkt inverkan på de
aktiviteter som genomfördes under lektionerna. Däremot hade statsmakten desto större
inverkan på ramfaktorerna, i synnerhet tidstilldelningen. En slutsats av detta är att läro-
planen knappast kan användas för att tala om för skolan vad den får göra, men att den
kan användas till att tala om för dem vad den inte får göra. 1994 års läroplan kan också
ses som en bekräftelse på detta. Statsmakten nöjer sig i Lpo 94 med att reglera de mest
övergripande frågorna och låter resten skötas på lokal nivå. Om detta skall ses som ett
resultat av tidsandan eller en resignation är svårt att avgöra.

Detsamma gäller i viss mån de materiella förutsättningarna. Lokalfrågan, som ut-
gjorde ett problem under hela perioden, begränsade möjligheterna att arrangera många
aktiviteter. Men precis som med statsmaktens inflytande verkar tillgången till lokaler
endast ha avgjort vilka aktiviteter som inte fick plats i undervisningen. Att undervis-
ningen begränsat sig till aktiviteter som endast krävt en gymnastiksal eller en gräsmatta
förklarar inte varför det blev just bollspel som blev den dominerande aktiviteten. Lika
gärna hade olika typer av gymnastik eller olika utomhusaktiviteter intagit denna posi-
tion. Statsmakt och materiella förutsättningar har därför betraktats som förebyggande i
det att de förhindrade vissa aktiviteters närvaro i undervisningen men de var knappast
föreskrivande då de inte hade något avgörande inflytande över vilka aktiviteter som
faktiskt förekom.

46 Arfwedson, G. B. & Arfwedson, G. (2002), s. 153-163 och 200-205. Arfwedson, G. B.,
Arfwedson, G. & Haglund, S. (1993), s. 154-157. Svingby, G. (1981), s. 45.
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Kvar är då intressegrupperna, i Sverige huvudsakligen representerat av RF. Denna
studie har visat att landets skolungdom i stort sett varit delad i två läger under 1900-
talets andra hälft: de som varit aktiva i den frivilliga föreningsidrotten och de som varit
helt inaktiva. När man till det lägger faktumet att tre av fyra idrottslärare under 1990-
talet hade en bakgrund inom idrottsrörelsen med det faktum att skolans idrottsunder-
visning till stor del utgörs, och har utgjorts, av just de populäraste idrottsgrenarna för
ungdomar i föreningsidrotten, är det omöjligt att bortse från slutsatsen att den av RF
ledda idrottsrörelsen under hela 1900-talets andra hälft har utövat en betydande påver-
kan på skolidrotten.

Egentligen är påståendet okontroversiellt. Under en normal idrottslektion kan grovt
räknat fyra aktörer definieras. Först och främst idrottsläraren som i flertalet fall har en
bakgrund i idrottsrörelsen och därmed rimligen en positiv inställning till idrott, i syn-
nerhet den idrott han eller hon själv utövat. Läraren utövar här en slags nyckelroll då
denne är den ende som har kunskap om läroplanen och kan tillse att den följs. Därför-
utom finns flera elevgrupper: dels de som är aktiva inom idrottsrörelsen på fritiden och
som därmed har en positiv inställning till sina egna idrottsgrenar, dels de som gillar
idrott men som inte är aktiva på fritiden och slutligen de inaktiva som dessutom hyser
aversion mot fysisk aktivitet i allmänhet (och skolidrott i synnerhet). Av elevgrupperna
är det rimligen den första gruppen som hårdast kommer att ställa krav på att få utföra
vissa aktiviteter under lektionerna. Med största sannolikhet är det också denna grupp
som kommer få störst stöd av läraren. Därmed kommer idrottsundervisningen att ”fär-
gas” av det frivilliga idrottsutövandet. Dessa antaganden stämmer också väl överens med
de resultat som denna undersökning presenterat. Slutsatsen av detta är alltså att medan
läroplan och materiella förutsättningar under perioden fungerat som ramverk som satt
gränserna för vad som varit möjligt att genomföra, så verkar lärare och elever ha styrt
undervisningen mot aktiviteter som de själva uppskattat: aktiviteter de utfört på fritiden
i sin idrottsförening.

Påståendet är inte okomplicerat: för det första kan denna undersökning endast påpe-
ka att ett samband med största sannolikhet existerar men har svårare att uttrycka exakt
hur relationen ser ut. För det andra förefaller sambandet endast gälla vissa grenar, främst
bollsporter. Trots ett stort intresse för grenar som ishockey, ridning och kampsport
bland skolungdomen förekom dessa inte i undervisningen. I de två första fallen var
orsaken troligen de materiella förutsättningarna men i det tredje fallet är situationen
mer oklar. Uppenbarligen finns här ytterligare aspekter att ta ställning till, som moral-
frågor, idrottskultur och generationsfrågor, vilka uppenbarligen har inflytande över
idrottsundervisningen. Denna slutsats bör stimulera till vidare forskning.

Avslutning: Ett ämne för vem?
Utifrån dessa slutsatser bör några vidare implikationer för de aktörer som verkar i och
kring skolidrotten nämnas. För det första kan man fråga sig vad detta innebär för
idrottslärarkåren som grupp. Den kritik som normalt riktas mot dem som hävdar läro-
och kursplaners bristande betydelse för lärarrollen är att idrottslärarkåren framställs i
negativ dager. Att:

…  idrottslärare inte hänger med i samhällsutvecklingen, att idrottslärare inte alls
bryr sig om styrdokumenten, att ämnet enbart är ett aktivitetsämne samt att idrotts-
lärarna endast gör det de själva är intresserade av…



    Björn Sandahl    67

som pedagogen Mikael Quennerstedt har uttryckt det.47 Huruvida de tre första påstå-
endena är korrekta eller inte kan denna undersökning inte ta ställning till. Däremot
förefaller det rimligt att anta att idrottslärarna, om inte bara så i alla fall i stor utsträck-
ning, gör det de själva, och eleverna, är intresserade av. Om man studerar samhället i
stort är det alldeles uppenbart att populära företeelser inom en samhällssektor påverkar
övriga. Där Sverige når framgångar i en idrott leder detta till en tillströmning av intres-
serade till denna idrott. Varför skulle detsamma inte gälla inom skolans idrottsundervis-
ning om det är ungefär samma personer som figurerar på dessa båda arenor? Det kanske
mäktigaste samhällsfenomenet i vår tid är just idrotten, som på ett så elegant sätt smäl-
ter samman vår tids betoning av den individuella prestationen med den ungdoms- och
skönhetsdyrkan som genomsyrar samhället. I Sverige är RF detta fenomens mäktigaste
representant. Att en organisation med över två miljoner medlemmar och med nästan
total hegemoni över Sveriges frivilligt organiserade idrottsliv inte skulle påverka landets
skolundervisning i idrott förefaller orimligt. Kanske ligger det känsliga i denna fråga
just i att det handlar om skolans värld, att det därmed förefaller som om idrottslärarkå-
ren skulle vara inkompetent?

Samtidigt bör det påpekas att detta förhållande kan vara på väg att förändras. För det
första kan man argumentera för att RF:s ställning inte längre är så självklar. Vid sidan
om föreningsidrotten förefaller ett annat sorts idrottsutövande växa fram. Ett exempel
är den gymkultur som blir allt mer populär och som inte med nödvändighet längre
förenas med föreningsidrott. Ett annat exempel är den upplevelsebaserade spontanidrott
som blivit allt populärare under 1990-talet. Inte heller denna har en naturlig koppling
till föreningsidrotten. Om denna utveckling fortsätter kan RF:s hegemoniska ställning
på sikt vara hotad, vilket i sin tur får implikationer för skolans idrottsundervisning.
Vilka kan man dock i dagsläget bara sia om.

För det andra kan idrottslärarkårens sammansättning vara på väg att förändras. Från
mitten på 1980-talet gavs studenterna på idrottslärarutbildningarna möjlighet att bli
tvåämneslärare istället för bara idrottslärare. Exakt vilka konsekvenser detta har fått är
oklart men tendenserna på lärosätena är att detta medfört en förändring av vilka som
söker sig till idrottsläraryrket: före reformen verkar kopplingen till idrotten varit mycket
stark, en koppling som efter reformen alltmer förefaller ha försvagats till förmån för
pedagogiken. Dagens lärarkår verkar alltså alltmer identifiera sig som lärare snarare än
idrottslärare och därmed har de kanske inte heller samma starka koppling till idrotten
som det gamla gardet. Om detta är en korrekt iakttagelse eller ej får dock framtiden
utvisa.

För det tredje kan man fråga sig vilka slutsatser som utifrån resultaten kan dras gäl-
lande det fortsatta reformarbetet av skolan. Läroplanernas traditionella betoning av ett
brett spektrum av aktiviteter har inte hörsammats i någon större utsträckning. Utifrån
dessa förutsättningar gör Lpo 94 nog gott i att inte ge några detaljerade anvisningar för
undervisningens innehåll. Detta skulle troligen ändå inte få några större effekter om
man inte uttryckligen går in och förbjuder vissa förfaranden. Dagens läroplan är dock
till stor del ett barn av sin decentraliserade och individualiserade tid. Frågan är vad som
händer när centralisering och kollektivism åter står på agendan och skolan börjar refor-
meras i denna riktning? Man kan förmoda att en väg att säkerställa innehållet i under-
visningen är, inte är genom detaljerade anvisningar utan, genom en serie detaljerade
förbud. Vilka konsekvenserna i förlängningen skulle bli är svåra att överblicka. Proble-

47 ”Kursplaner i Idrott och hälsa har ingen betydelse! – En bedräglig myt!?”, TIG nr 4 (2003).
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met är dock troligen främst kopplat till de praktiska ämnena och främst idrottsämnet.
De flesta andra ämnen har inte samma starka intressegrupper att ta hänsyn till och i de
teoretiska ämnena tenderar kopplingen till existerande kursböcker göra att friheten be-
gränsas avsevärt.

Avslutningsvis måste något sägas om elevernas förutsättningar. Påståendet att de lä-
rare och de elever som redan är aktiva på sin fritid dominerar idrottsämnets innehåll
och styr det mot aktiviteter de själva uppskattar är, som noterats ovan, relativt
okontroversiellt på samma sätt som att det är de människor som är intresserade av, och
engagerade i, politiken som utövar störst inflytande över den svenska demokratin. Men
det innebär samtidigt att de på fritiden inaktiva eleverna, för vilka idrottsundervisning-
en från början skapades, också är de som har minst att säga till om gällande ämnets
utformning. För det förefaller föga troligt att ämnet, med rådande utformning, skulle
intressera en individ som inte redan sökt sig till föreningsidrottens gemenskap. I dagslä-
get förs allt oftare larmrapporter fram där den svenska ungdomens ohälsa betonas. Vi-
dare förefaller många ungdomar undvika skolans idrottsundervisning. 48 Beror detta på
att skolidrotten genom sin koppling till idrottsrörelsen  lyckats stöta bort just dem vars
intressen den var tänkt att försvara? Om ämnet idrott och hälsa skall kunna fullgöra sin
uppgift och bevaka de på fritiden ej aktivas intressen kanske ämnet måste finna nya
verksamhetsformer. Det traditionella ämnesinnehållet har uppenbarligen inte lyckats
locka dessa grupper till fysisk aktivitet ännu så länge och det finns ingen anledning att
tro att detta förhållande kommer att förändras. Men därmed måste man också ställa sig
frågan: hur ser den undervisning ut som verkligen utgår från de icke föreningsanslutnas
villkor? Hur ser den undervisning ut som verkligen stimulerar till ett intresse för fortsatt
fysisk aktivitet?
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4. ”Fritt och omväxlande!”

Syfte och inledning
I det omfattande projektet Skola-Idrott-Hälsa har fokus i hög utsträckning varit riktat
mot barns och ungas fysiska aktivitetsvanor och inställning till fysisk aktivitet på friti-
den och i skolan. Ämnet idrott och hälsa har studerats som en del av detta problemom-
råde. Denna text handlar om lärare som undervisat i idrott och hälsa i de undersökta
klasserna. Delar av denna lärarstudie har översiktligt presenterats i en tidigare publika-
tion.1 I detta första kapitel om lärare i idrott och hälsa är vår avsikt att belysa lärarnas
bakgrund och deras tankar om sitt yrke. Vilken utbildning och idrottsliga bakgrund har
lärarna? Hur tänker de om de förändringar av ämnets inriktning som skett över tid?
Hur ser de på sitt behov av fortbildning? Hur undervisar de, dvs. vilka undervisnings-
sätt föredrar de? Påverkar sam- och/eller särundervisning lärarnas val av innehåll och
aktiviteter? I huvudsak har de frågeställningar som redovisas i föreliggande artikel haft
öppna svarsalternativ i enkäten, där lärarna med egna ord har formulerat sina svar.
Lärarstudiens empiri baseras på ett rikstäckande slumpmässigt urval av ett antal klasser i
år 3, 6 och 9 där de lärare som undervisade de utvalda klasserna i kroppsövningsämnet
har undersökts.

Praktisk estetisk skolning?
Varför är det relevant att undersöka vilken ”kunskapsmässig” bakgrund lärare inom
ämnet idrott och hälsa har? En utgångspunkt är de praktisk estetiska ämnenas ”särprä-
gel”. Kontakten med estetisk verksamhet (bild, musik, rörelse) bidrar till en inter-
naliserad kunskap, erövrad genom upplevelse, varseblivning och kroppslig kinestetik.
Förenklat kan detta beskrivas i termer av ett kunskapsinhämtande genom ett kännande,
tänkande och görande.2 Många unga människor möter tidigt 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 fri-
tid. De möter konkreta budskap både om hur rörelseträning ska och inte ska bedrivas.3

Ungdomar som intresserar sig för musik får motsvarande erfarenheter i mötet med
musikpraktiken i den kommunala musikskolan.

Suzanne Lundvall & Jane Meckbach

1 Lundvall, S., Meckbach, J., Thedin Jakobsson, B. (2002).
2 Meckbach, J. & Söderström, S. (2002).
3 Se vidare Engström, L-M. (1999); Nilsson, P. (1998); Fundberg, J. (2003); Redelius, K.

(2002), Idrottens själ (2000).

Lärares bakgrund och tankar om sitt yrke
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Detta betyder att lärarstuderanden i de praktisk estetiska ämnesområdena redan vid
starten av lärarutbildningen har med sig en personlig erfarenhetskunskap, som man kan
anta till viss del har format deras tänkande och kännande kring utövandet. Betydelsen
av denna förkunskap eller förförståelse har inte studerats inom lärarutbildning med in-
riktning mot kroppsövningsområdet, men dock inom annan lärarforskning. Där po-
ängteras svårigheten att påverka internaliserad kunskap. Samtidigt visar studier att den
läroplan som bearbetas under den tid som en lärarstuderande går sin utbildning lämnar
ett mycket starkt och bestående intryck. Det finns således, som Arfwedson och Arfwed-
son uttrycker det, en tendens att lärare solidariserar sig med den läroplan som gällde när
de startade sin yrkesbana. En annan faktor som är av betydelse för en individs yrkesut-
övning är givetvis det sammanhang som han eller hon befinner sig i, där det egna hand-
lingsutrymmet också kan vara mycket begränsat.4 Detta sammantaget gör att det är av
intresse att studera bakgrunden hos dem som undervisar i idrott och hälsa utifrån flera
aspekter än enbart den formella utbildningen. Låt oss börja med att kort kommentera
den formella utbildningen hos de undersökta lärarna för att sedan gå vidare till den
idrottsliga bakgrunden.

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 lära-
rexamen med minst 5 poäng idrott (lärarexamen), 73 procent hade således genomgått
en lärarutbildning.5 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 kommande figur redovisas fördelningen av lärare i ämnet idrott
och hälsa för skolår 3, 6 och 9.

Man kan utifrån följande diagram konstatera att ju yngre elever, desto lägre utbilda-
de lärare i formell mening.6 (se vidare Jane Meckbachs artikel) Vilket värde ska man
tilldela denna information? En slutsats är att rektorer av olika skäl tillsätter personal
inom ämnet som inte är formellt utbildad och att detta verkar förekomma i relativt hög
omfattning. Vilka konsekvenser kan detta förfaringssätt medföra? En konsekvens blir
att undervisningen byggs upp kring en individs erfarenhetskunskap.

4 Se vidare Arfwedson, G.B. & Arfwedson, G. (1991); Robertson Hörberg C. (1997); Elbaz,
F. (1983).

5 Se vidare Eriksson, C. m.fl. (2003). I delstudien 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 gymnasieskolan.

6 Hardman, K. & Marshall, J. (2000). Detta resultat överensstämmer även med internatio-
nella studier.
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Utbildningsbakgrund
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Det man som individ upplever att man behärskar kan också lätt bli det som kommer att
dominera undervisningen i en många gånger pressad undervisningssituation: ”en gång
bollspelare – alltid trygg i bollspel”, ”en gång gymnast – alltid trygg i gymnastik”. Den
heterogena utbildningsbakgrunden, som karakteriserar lärarna i denna studie, gör att
frågeställningen om individernas idrottsliga bakgrund blir intressant att studera. Vad
har man med sig sedan tidigare?

Idrottslig bakgrund
Samtliga undersökta lärare har varit aktiva inom elitidrott och/eller bredd/motionsi-
drott. 32 av de 75 (43 %) lärarna har varit elitaktiva och tävlat, varav tio i fler än en
gren. Mer än hälften av lärarna, 48 stycken, är fortfarande aktiva på olika nivåer (eliti-
drott, motionsidrott och/eller på ledarnivå). Ingen skillnad i aktivitet föreligger mellan
de tre lärarkategorierna. De kvinnliga lärarna är mer representerade i kategorin nu akti-
va på motionsnivå och tävlar inte, fler manliga lärare tävlar på olika nivåer. 34 av 75
lärare har varit eller är aktiva som ledare, 19 stycken har varit eller är styrelseledamöter.
4 av de 75 lärarna spelar fortfarande fotboll (3) och innebandy (1) på elitnivå. De domi-
nerande idrotterna som lärarna varit aktiva inom är bollspel (framförallt fotboll och
handboll) samt friidrott och gymnastik (kvinnor). Bland de motionsaktiviteter som lä-
rarna idag utövar dominerar aerobics, Friskis & Svettis, styrketräning och löpning. Bil-
den på nästa sida visar aktivitetsgraden hos lärarna. Lärarna har kunnat ange svar i flera
aktiviteter.

Figur 1. Lärarnas utbildningsbakgrund fördelat på skolår 3, 6 och 9
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Vad säger oss detta? En reflektion blir att de som undervisar i idrott och hälsa är väl
bekanta med idrottskulturen, med idrottsutövande och idrottens organisation. Går det
att dra slutsatsen att detta är en av orsakerna till att ämnets innehåll ”legat” så konstant
över åren? Ger den förkroppsligade erfarenheten struktur åt undervisningen? Vilken
kompetens har lärarna, som i sig anammat idrott som en del av sin livsstil, att möta
elever som aldrig närmat sig idrottens sfär? Hur möts dessa ”kulturer”? Vi har inte till-
gång till någon referensstudie i vilken en kontrollgrupp av lärare, som inte har varit
idrottsligt aktiva ingår. Därför kan vi inte sluta oss till om och hur undervisningen
eventuellt skulle skilja sig åt. En engelsk studie över idrottslärares filosofi och förhåll-
ningssätt till kroppsövningsämnet konstaterar dock att lärarna är starkt influerade av
idrottsdiskursen med dess värderingar och synsätt.7 Den idrottsliga dominansen styr
även över de riktlinjer som styrdokumenten föreskriver. (Se vidare Suzanne Lundvalls
artikel). Skillnaden mellan utbildade lärare inom idrott och hälsa och icke formellt ut-
bildade ämnar vi återkomma till när vi tar upp lärarnas syn på för- och nackdelar med
yrket.

För- och nackdelar med att vara lärare
i idrott och hälsa
Låt oss återvända till rubriken på denna artikel: Fritt och omväxlande! Citatet är ett ofta
återkommande sätt att formulera fördelen med att vara lärare i idrott och hälsa. Möjlig-
heten att kunna få vara utomhus, att få arbeta med ett populärt ämne, att få röra på sig,
att få möta barn och ungdomar, är ytterligare några omdömen som återkommer. Svaren
bland lärare med lärarexamen och endast några få poäng idrott och lärare med idrottslä-
rarexamen skiljer sig åt. De mest återkommande kommentarerna handlar här om att
”det är roligt att se hur barnen utvecklas”, att ”man får en mer omfattande syn på elev-

Figur 2. Lärarnas aktivitetsstatus

7 Green, K. (2000).
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ernas olika sidor” och att man ”får vara tillsammans med barnen i annat sammanhang
än i klassrummet”. Bland de 19 lärare som inte hade vare sig lärarexamen eller högsko-
leutbildning inom idrott var de mest frekventa svaren att yrket är ”fritt, roligt och om-
växlande”.

Vilka nackdelar lyfter lärarna fram? Här svarar lärarna, oavsett utbildningsbakgrund,
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 tar dessutom upp ämnets låga status, nedvärderingen av ämnet, den ökade
arbetsbördan, gruppstorlekarna och de många undervisningsgrupperna. Yrkets negativa
sidor handlar om kroppslig belastning av olika art, vilket gäller såväl den psykosociala
miljön som den rent fysiska. Andelen omplacerade och/eller vidareutbildade lärare inom
idrott och hälsa är hög. Arbetsmiljön och arbetsskador var också en av orsakerna till att
de fackliga organisationerna stöttade förslaget om en grundskolelärarutbildning med
minst två ämnen även för idrottslärare.8

Att tolka lärarnas svar utifrån dessa korta kommentarer är vanskligt. Det är frestande
att påstå att få om ens någon av de idrottsutbildade lyfter fram lärprocesser eller någon
annan kunskapsaspekt. Många nämner elevkontakt och rörelseglädje. Man kan dock
inte utifrån denna enkätfråga dra slutsatsen att andra perspektiv saknas. Inger Karlefors
visar i avhandlingen Att samverka eller…? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svens-
ka grundskolan att lärarna (ett- och flerämneslärare) i idrott och hälsa 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 lektio-
nerna, vilket ingen ettämneslärare gör.9 En engelsk studie hävdar dock att idrottsligt
orienterade lärare betonar sociala inlärningsmål mer än icke traditionellt idrottsutbilda-
de, vilka sätter lärandeprocesser främst.10 Den nämnda studien väcker frågor kring hur
man ser på kunskapsmassan inom ämnet och hur man arbetar för att nå de sociala
målen.

Yrkesroll och ämnesinnehåll

Förändringar över tid
Spännvidden mellan de lärare som har lång yrkeserfarenhet och de som har kort är
mycket stor. I studien finns lärare som varit verksamma i 33 år och sådana som varit
verksamma i endast ett par månader. Medelåldern inom yrket var för den undersökta
gruppen 16 år. Vilka förändringar vill man lyfta fram? 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 idrottslärarna att tiden till annat arbete inom skolan ökat betydligt.

8 Lundvall, S. & Meckbach, J. (2003). Redan 1977 infördes på försök en tvåämnesutbild-
ning vid GIH i Örebro med ämneskombinationen idrott 60 poäng och annat ämne 60
poäng (ämnena biologi, matematik, kemi eller engelska). Läsåret 1988/89 startade en två-
ämneslärarutbildning med ämneskombinationen idrott 60 poäng och annat ämne 40 po-
äng (svenska, engelska, hemspråk eller matematik) vid GIH i Stockholm.

9 Karlefors, I. (2002).
10 Curtner-Smith, M. D. & Meek, G. A. (2000).
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Om man sammanför kategorisvaren mycket bättre och bättre arbetssituation menar 14
procent av lärarna att så blev fallet. 38 procent av lärarna svarar att arbetssituationen är
oförändrad, och 48 procent att den har försämrats (kategorisvaren något försämrad och
mycket försämrad sammanslaget).11 Ingen skillnad framträder mellan de manliga och
de kvinnliga lärarnas svar. En återkommande reflektion i samband med läroplaner 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 genomgripande förändring av verksamheten.
Detta medför att verksamheten många gånger fortskrider utan att någon nämnvärd för-
ändring kan skönjas, alternativt tar förändringen mycket lång tid.12

Lärare som varit med sedan början av 1980-talet menar att samundervisningen ock-
så påverkat verksamheten på ett påtagligt sätt. Några lärare lyfter även fram att under-
visningsgrupperna 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 lärarexa-
men 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 förändring av aktiviteterna över tid svarar lärarna med
kommentarer som handlar om att det har blivit mer bollspel, mer musik och rörelse
samt mer hälsoinriktad undervisning än tidigare. Samtidigt anser andra lärare att både
kvantitet och kvalitet i många gymnastiska och idrottsliga moment sjunkit. En lärare
formulerar sig på följande sätt: ”den fysiska biten har ökat, kunskapsbiten i olika idrot-
ter har minskat”. Flera lärare menar också att man tar större hänsyn till elevernas åsikter

Följande figur visar hur lärarna uppfattar sin arbetssituation efter införandet av den
senaste läroplanen.

Figur 3. Upplevd arbetsförändring efter införandet av Lpo 94.

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

12  Arfwedson, G.B. & Arfwedson, G. (1991).
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och synpunkter på undervisningens innehåll idag. En lärare uttrycker detta med orden:
”tar mer hänsyn till elevers önskemål, individualiserar mycket mer”. En av lärarna skri-
ver: ”Jag prioriterar rörelse istället för teori”.

Hur går det till? – Den didaktiska processen!
Hur säger då lärarna att deras sätt att undervisa förändrats sedan de började arbeta som
lärare i idrott och hälsa? Genomgående kommenterar de lärarutbildade lärarna, oftare
än de utan lärarutbildning, att man låter eleverna medverka mer i undervisningen än
tidigare; eleverna är med i planeringen, får visa, och är delaktiga vid genomförandet. 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.13

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
kommenterar dock att valen som eleverna själva gör faller olika ut. Pojkarna vill ha mer
bollspel och flickorna mer aerobics och musikprogram. De 17 lärare som svarade ja på
denna fråga, motiverar sina svar på ett liknande sätt, som de som svarade nej. Även de
menar, att det blir mer rörelse och musik med flickorna och mer  bollspel med pojkar-
na. Några av de kvinnliga lärarna skriver att det är fler flickor  idag som är intresserade
av bollsporter. En lärarutbildad lärare svarar att hon vill ”peppa” pojkar och flickor till
att göra vad de tycker är jobbigt och/eller tråkigt. Man kan tolka svaren som att lärarna
har en något försiktigt eller omedveten inställning till denna fråga. Hur ser de verksam-
ma lärarnas hållning ut i relation till den dominerande idrottsdiskursen? Är det så att
den ökade elevmedverkan också innebär att redan förutbestämda mönster inom idrot-
ten dominerar val av innehåll i ämnet idrott och hälsa. Är detta en förklaring till varför
verksamheter som icke är idrottsligt kodad har marginaliserats, som till exempel frilufts-
liv, dans, simning?

Hur svarar lärarna på frågor om hur de undervisar? Vem planerar och bestämmer
och hur instruerar man? Svaren visar att man blandar undervisningssätt. I skolår 9 pla-
nerar och bestämmer mer än hälften av lärarna ibland, samtidigt som man svarar att
”eleverna bestämmer och jag organiserar” i motsvarande grad. På påståendet ”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 (23 av 25) som använ-
der tekniska hjälpmedel som video. Det är alltså svårt utifrån det sätt som frågefor-
muläret är utformat på att ge ett entydigt svar på vilka undervisningssätt som domine-
rar. Vi får nöja oss med att konstatera att undervisningssätten verkar variera i alla de
undersökta skolåren (3, 6, 9) och att elevinflytandet i någon form förekommer i flera av
de undervisningssätt som beskrivs.

Fortbildningsbehov inom ämnesområdet
Vad väljer lärarna helst för fortbildning? Följande tabell visar lärarnas önskemål gällan-
de detta. Mer än ett svarsalternativ fick anges.

13 Lundvall, S. & Meckbach, J. (2003).
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Tabell 1. Lärarnas önskemål om fortbildning
.

Fortbildningsbehov Procent
Ämnesfortbildning högskola/universitet 70
Fortbildning RF/specialförbund 40
Fortbildning hela personalgruppen 34
Annat fortbildningsbehov 20

Till skillnad från den nationella utvärderingen av grundskolan 1992,14 där lärarna rang-
ordnade fortbildning från specialförbunden högst, vill dessa lärare helst ha fortbildning
från högskolan. 70 procent av de tillfrågade kryssade för detta alternativ. Därefter följer
en önskan om fortbildning av specialförbund, 40 procent. Drygt 34 procent lyfter fram
att de önskar sig en fortbildning som vänder sig mot hela lärargruppen. Är detta ett
tecken på att yrkesrollen har breddats? Är läraren i kroppsövningsämnet idag mer en del
av hela skolans verksamhet än tidigare? Eller beror fördelningen av svaren på att den
undersökta gruppen har en så blandad utbildningsbakgrund?

Framtiden
Kommer de lärare som ingått i undersökningen vara kvar i yrket om fem år? Majorite-
ten 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 samhörighet”.
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 tveksam-
het. Kommentarerna 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 lärare i framtiden.

Sammanfattning
Vem är läraren i idrott och hälsa? Denna studie visar att lärarna i kroppsövningsämnet
har en mycket varierad utbildningsbakgrund. Av de lärare som ingick i studien hade
endast 50 procent en lärarexamen inom ämnesområdet, bland dessa fanns både ett- och
två-ämneslärare. I tidigare studier av lärare i idrott och hälsa har urvalskriterierna for-
mulerats på annat sätt. I vissa studier har endast utexaminerade gymnastik-/idrottslära-
re ingått och i vissa fall har urvalskriteriet inte redovisats i detalj.15 Den blandade utbild-
ningsbakgrunden som framträder i lärarstudien kan troligtvis förklara varför vissa resul-
tat ser annorlunda ut mot tidigare studier. Därför vill vi påstå att vår studie ger en mer
rättvisande bild av situationen bland lärare i idrott och hälsa än vad som kommit fram
vid studier som begränsat sig till lärare med idrottslärarexamen.

Vilka förändringar har påverkat ämnet? Det är kanske inte så förvånande, med tanke
på ämnets karaktär, att nedskärningen av tiden för ämnet är den faktor som påverkat
både lärarna och ämnet mest. Mindre tid samt ett förändrat och utökat ämnesinnehåll

14 Mattsson, L. (1993).
15 Ljunggren, S. (1985); Carlsten, Y. (1989); Mattsson, L. (1993); Eriksson, C., m.fl. (2003).
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har i praktiken inneburit att lärarna har fått fler klasser och än fler elever att undervisa.
Till detta kommer också styrdokumentens krav på att se till individens behov. Innehållet
blir således kvalitativt svårt att hantera, parallellt med att tidsfaktorn tenderar att bli en
arbetsmiljöfråga. Ingen lärare betonar att man har tagit bort vissa moment, som exem-
pelvis något bollspel, redskapsgymnastik, simning eller friluftsliv, vilket kan tyckas för-
vånande. Däremot framhåller man att kvaliteterna på idrottsfärdigheterna har sjunkit.
Vår tolkning blir att det råder en stor osäkerhet om vad som kan ”väljas bort eller in” i
ämnet. Den målstyrda kursplanen ger läraren stor valfrihet att själv bestämma ämnes-
innehållet och detta kan i sig innebära att lärarna blir osäkra på hur denna prioriterings-
fråga ska hanteras.

Hur undervisar lärarna? Flera lärare anger att elevmedverkan 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. Men en reflektion kan också
vara att lärarens roll som pedagog förminskas, vilket kan leda till att en omedvetet ge-
nomförd elevmedverkan skapar ett konserverande förhållningssätt till ämnets innehåll.
Elevernas val av aktiviteter och arbetssätt kan bidra till att ämnesinnehållet vidmakt-
hålls utifrån idrottsdiskursens normer och värderingar, vilket kan ifrågasättas ur ett ge-
nus- och hälsoperspektiv. Detta kan gälla allt från vilka aktiviteter som kan komma
ifråga och hur dessa ska genomföras, till vilka (i termer av flickor och pojkar) som kan
eller ska utföra respektive aktivitet. Elevledda lektioner eller uppgifter är uppenbarligen
ett betydande inslag i ämnets undervisning idag. Kursplanen betonar i och för sig, som
ett av sina många strävansmål, att elever ska utveckla förmågan att organisera och leda
aktiviteter. Hur balansen mellan pedagogens roll och elevernas medverkan ska se ut, bör
uppmärksammas ur flera perspektiv.

När talar man om lärandet inom idrott och hälsa? I den del av lärarenkäten som
redovisas i denna text, finns frågeställningar om ämnets och yrkets inriktning, föränd-
ring över tid samt undervisningssätt. Vi noterar att kunskap och lärande som begrepp
inte tydligt framträder när lärarna formulerar sina kommentarer. Är det fel på enkätens
frågeställningar, dvs. leder den in lärarna på ett visst tankespår, eller är lärarna ovana att
formulera sig kring kunskap och lärande i ämnet? Vad är det vi som forskare söker i vår
tolkning av lärarnas svar? De undersökta lärarna talar inte om  ämnets värden i termer
av rörelsebildning och kroppserfarenhet, koordinativ, rytmisk och motorisk förmåga,
etc. Dessa kunskapsmål återfinns i kursplanen, tillsammans med formuleringar kring
vikten av att utveckla individens sociala och psykiska förmåga samt 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. Den diskrepans mellan styrdokumentens formuleringar kring kun-
skap och lärarnas svar, vilka framträder  i flera av artiklarna i denna rapport, gör att man
behöver fundera över hur ”fråga – svar” egentligen möts på det förståelsemässiga planet.
Kanske talar forskare och lärare till viss del förbi varandra?

Diskussioner om hur man formulerar sig kring ämnets kunskapsvärde förkommer
även i andra länder. I exempelvis Storbritannien försöker lärarutbildare lansera begrep-
pet bildning (literacy) för att utveckla kunskapsbegreppet.16 Ett sätt att medverka till en
ökad kunskap om läraren i idrott och hälsa är att, som i denna artikel, dokumentera och
analysera resultat. Vår text kan ses som ett bidrag i arbetet med att ”formulera det
oformulerade”: idrottslärarens tankefigurer i teori och praktik.
16  Whitehead, M. (2001).
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5. Ett ämne i förändring

– eller är allt sig likt?

Inledning
Idrott och hälsa är ett av grundskolans populäraste ämnen.1 Det skiljer sig från de flesta
andra ämnen då kropp och kroppsrörelse står i fokus. Under lång tid har själva övandet
av kroppsrörelser och den kunskap som utövandet i sig ger eleven stått för ämnets kun-
skapsbildning. Idag finns ytterligare en kunskapsdimension i ämnet nämligen att lära
(läsa) om kroppen och hälsa. I kursplanen anges att ämnet ska bestå av en allsidig fysisk
aktivitet, utformad så att alla oavsett förutsättningar ska kunna vara med i undervis-
ningen och utvecklas på egna villkor. Idrott och hälsa ska enligt kursplanen också ha en
kraftig betoning på kunskaper om hälsa och livsstil samt även omfatta miljöfrågor.

Den nya läroplanen (Lpo 94) har, när denna intervjustudie genomfördes (2001),
varit i bruk under flera år. Den svenska skolan är nu målstyrd och kursplanen i idrott
och hälsa formuleras kring strävans- och uppnåendemål, vilka styr ämnets karaktär, in-
riktning och kunskapskrav. Utifrån kursplanen för ämnet idrott och hälsa kan en gene-
rell bild av ämnets mål, innehåll och metodik sammanfattas enligt följande:2

Ämnets mål är att
– skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet
– utveckla en psykisk, fysisk och social förmåga samt en positiv självbild
– stimulera till rörelseförmåga och rörelseglädje
– ge kännedom om den egna kroppen
– stimulera till hälsotänkande
– uppöva ett ansvarstagande för den egna fysiska träningen

Ämnets innehåll består av Ämnets metodik baseras på
– ett brett spektra av olika aktiviteter – gruppundervisning/individualisering
– livsstils-, miljö- och ekologiska frågor – integrering av teori och praktik
– musik och rörelse – elevbestämmande/medinflytande
– friluftslivsaktiviteter – betoning på deltagande

Jane Meckbach

1 Mattson, L. (1993) I den nationella utvärderingen rangordnades idrott av eleverna som det
näst mest populäraste ämnet. Se även Eriksson, C., m.fl. (2003). I denna rapport
framkommer att elevers intresse för idrott och hälsa är något högre i skolår 6 (87%) än i
skolår 9 (76%) samt att intresset är högre bland pojkar än flickor.

2 Meckbach, J. & Söderstöm, S. (2002a).
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Vid varje skola bör det idag finnas arbetsplaner som ger en lokal konkretisering av mål-
texten i kursplanen. När lärarkåren tar sig an arbetet med att forma sin undervisning
handlar det inte bara om hur man skall genomföra undervisningen utan andra frågor
måste också bearbetas. Dessa handlar således om vad man skall undervisa i samt varför
och när detta stoff är viktigt i relation till ämnets strävans- och uppnåendemål. Vad vet
vi om hur grundskolans lärare i idrott och hälsa tänker om ämnet idag? Vad innehåller
ämnet och varför väljer lärarna det stoff som de förmedlar? Vilken kunskap anses
kroppsövningsämnet i sig bibringa dagens skolelever och vad är det som formar ämnets
innehåll? Har ämnet förändrats enligt intentionerna i kursplanen från 1994? Vad sker i
våra gymnastiksalar under skoltid? Dessa frågor kommer bland annat att belysas utifrån
föreliggande intervjustudie som genomfördes våren 2001 vid Idrottshögskolan.

Bakgrund och syfte
Den didaktiska forskningen, det vill säga studier om undervisningsprocesser, innehåll
och vilka lärprocesser som genomsyrar ämnet, har lyst med sin frånvaro vad gäller
kroppsövningsämnet i skolan. När undervisningsprocessen ska analyseras och förstås
måste de didaktiska frågorna, varför, vad, hur, när, var, av vem och i vilket syfte som
idrottsundervisning bedrivs, ställas. I detta ligger också en didaktisk maktfråga; vem
ställer dessa frågor över huvudtaget och i vilket syfte? I modellen nedan kan man urskil-
ja tre komponenter som står i fokus. Dessa är läraren, eleven och texten, där texten kan
bestå av färdiga idrottsaktiviteter, lekar och danser (delvis nedärvda i form av ett kultur-
arv) samt litteratur kring hälsa, livsstilsfrågor, träningslära, ergonomi etc. Innehållet ska-
pas i samverkan mellan de tre komponenterna. Dessa är i sin tur påverkade och begrän-
sade av staten i form av läroplaner och andra styrdokument, av samhällets och indivi-
dens sociala villkor och av marknaden i form av producenter av tillgängligt material för
verksamheten.

LÄRARE

INNEHÅLL

undervisningsprocesser
ELEV                                       TEXT

Figur 1. Undervisningsprocessen (innehållet) skapas i samverkan mellan de tre kompo-
nenterna lärare, elev och text.

Utifrån didaktiska frågeställningar finns möjlighet att inhämta kunskap om ämnets
(idrott och hälsa) särart, om olika undervisningsprocesser och vad dessa kan bidra med.
Om detta ska bli en realitet krävs att berörda parter vågar ställa kritiska frågor om äm-
nets form, innehåll och mål.

På vilka sätt bidrar ämnet idrott och hälsa till elevernas bildning? Idrott och hälsa
kan, enligt pedagogen Claes Annerstedt, ses som ett bildningsämne men då måste man
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problematisera idrottsundervisningens syfte. Han menar vidare, att det krävs att man
ser den mänskliga kroppen som något mer än ett träningsobjekt och att syftet med
undervisningen bör ses utifrån de tre begreppen förkroppsligat medvetande, rörelse-
handlingar och praktiskt vetande. Med utgångspunkt i dessa tre begrepp menar han att
idrottsundervisningen är en bildande verksamhet.3 Annerstedt framhåller att idrottslä-
rarna måste göra klart för sig på vilket sätt ämnet idrott och hälsa kan bidra till elevers
bildning. Begreppen förkroppsligat medvetande, rörelsehandlingar och praktiskt vetan-
de blir en väg mot ett mer professionellt förhållningssätt till ämnet.4 Ett otydligt bild-
ningsideal för ett ämne kan bidra till att den enskilde lärarens pedagogiska grundsyn
blir oklar. Ett ämnes genomslagskraft står och faller med hur undervisningens innehåll
formas och gestaltas. Detta teoretiska resonemang om ämnets syfte, olika begrepp och
kategoriseringar kan ses som ett bidrag från forskarvärlden som kan användas av läraren
i idrott och hälsa till att föra ett resonemang kring ämnets värde.

Resonemanget kring kunskap och bildning som föregick läroplansrevisionen och
den nya kursplanen i idrott och hälsa var, förutom namnbytet, att hälsoperspektivet
skulle dominera ämnet, dessutom skulle (underförstått) viss teoretisk undervisning be-
drivas. Teorin skulle ge kunskap och legitimera ämnet till att bli ett kunskapsämne om
hälsa. Slutligen är det dock den enskilda läraren i idrott och hälsa som måste utforma
sin egen undervisning och avgöra hur balansen mellan teori och praktik ska gestaltas.
Idrottsläraren måste således ta ställning till utifrån vilket syfte man lägger upp sin un-
dervisning, dvs. om ämnets profil skall handla om idrott som fostran, idrott som presta-
tion eller idrott som hälsa? Didaktiska frågeställningar kräver medvetna ställningstagan-
den som förhoppningsvis kan hjälpa och stärka läraren och ämnet i strävan att finna ett
relevant innehåll.

Med detta som bakgrund har syftet med intervjulärarstudien varit att undersöka
lärarna i idrott och hälsa och deras syn på mål- och innehållsfrågor, elevers lärande i
ämnet samt vad och varför lärarna lägger tyngdpunkt på visst innehåll (undervisnings-
processen). Vidare berör studien hur lärare motiverar ämnet i skolan, sam- och/eller
särundervisning samt hur de når den enskilda elevens behov.

Metod, urval och genomförande
Inom projektet Skola-Idrott-Hälsas ramar genomfördes våren 2001 intervjuer av idrotts-
lärare som undervisade i några av de utvalda skolorna, vars elever genomförde sina tester
vid Idrottshögskolan i Stockholm. I projektet deltog som tidigare nämnts elever från 48
slumpvis utvalda skolor (se Susanne Lundvalls och Jane Meckbachs artikel: ”Fritt och
omväxlande. Lärares bakgrund och tankar om sitt yrke”. Från 43 av dessa skolor besva-
rade 75 lärare i ämnet idrott och hälsa en lärarenkät. De intervjuade lärarna represente-
rar 16 olika skolor från Skåne i söder till Norrbotten i norr, från Göteborg i väster till
Stockholm i öster. Samtliga intervjuer genomfördes vid Idrottshögskolan och varade
mellan 45 minuter till 1,5 timme. De spelades in på band och har därefter transkriberats.5

3 Idrottsdidaktisk reflektion (1995), s. 37. Se även Arnold, P. J. (1979); Tinning, R., Kirk, D.
& Evans, J. (1993); Meckbach, J. & Söderström, S. (2002b).

4 Annerstedt, C. (1997).
5 Samliga intervjuer genomfördes av artikelförfattaren i ett avskilt rum på Idrottshögskolan.

Urvalet av de intervjuade lärarna skedde genom ett s.k. tillfällighetsurval, dvs. de lärare i
idrott och hälsa som dels följde med sina klasser till Idrottshögskolan, dels blev tillfrågade
och accepterade att delta i intevjustudien.
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I intervjustudien har totalt ingått 16 lärare i idrott och hälsa, åtta kvinnliga och åtta
manliga. Lärarnas utbildningsbakgrund och antal år som idrottslärare varierade enligt
följande. Åtta lärare (lika många kvinnor som män) har en ettämneslärarutbildning,
fem är utbildade vid GIH/IH i Stockholm, två i Örebro och en utomlands. Två manli-
ga lärare har en så kallad tvåämnesutbildning i idrott och ett annat ämne. Två kvinnliga
lärare är utbildade mellanstadielärare där fem till tio poäng i utbildningen innehöll stu-
dier i idrott. En manlig och en kvinnlig lärare är utbildade under senare år till 1-7 lärare
och har studerat fem respektive 20 poäng idrott. Två lärare, en man och en kvinna, är
obehöriga. Nedanstående tabell visar respondenternas lärarutbilding, utbildningsort
och relevant idrottsutbildning, antal år som lärare samt vilka klasser den intervjuade
undervisade i våren 2001.

Tabell 1. Kvinnliga respektive manliga lärarnas utbildningsstatus, antal tjänst-
göringsår och nuvarande tjänstgöring (skolår).

Värt att notera är att elva av lärarna i idrott och hälsa (varav en outbildad) har arbetat
tolv år eller mer. Två av de kvinnliga lärarna har en undervisningserfarenhet på hela 30
år. Fem av lärarna har mellan ett och tre års lärarerfarenhet, varav en är outbildad. Bil-
den som framträder vad det gäller utbildningsbakgrund visar att tio av de sexton inter-
vjuade har studerat ämnet idrott med en omfattning av minst 60 poäng och har en
lärarexamen. I lärarenkätstudien deltog 75 lärare, varav endast 31 (40 procent) uppfyll-
de denna måttstock.6 (Se Suzanne Lundvall & Jane Meckbach ”Fritt och omväxlande”)
Vidare framkommer i intervjumaterialet att ju yngre elever som undervisas i ämnet
idrott och hälsa, desto mindre utbildade är lärarna i ämnet idrott, vilket överensstäm-
mer med lärarenkätstudien och även internationella studier.7 I intervjuerna har mål och

Kvinnliga lärare
Lärarutbildning, utbildningsort, idrott, läst in annat ämne tjänsteår skolår

A Mellanstadielärare (5p idrott, Bosön) 16 6
B 1-7 lärare  Umeå (5p idrott) 1 3-6
C Ettämneslärare IH Stockholm  +  matematik 20p 3 6-9
D Outbildad – vik. idrottslärare sen 1985 19 0-6
E Ettämneslärare GIH-Örebro  +  biologi 20p 20 6-9
F Mellanstadielärare (10p idrott) 30 4-6
G Ettämneslärare GIH-Stockholm 30 0-6
H Ettämneslärare IH Stockholm 3 7-9

Manliga lärare
Lärarutbildning, utbildningsort, idrott, läst in annat ämne tjänstår skolår

I Ettämneslärare GIH-Örebro + matematik 20p 14 6-9
J Ettämneslärare GIH-Stockholm 18 6-9
K Ettämneslärare utomlands 23 4-9
L 1-7 lärare Gävle (20p idrott) 3 1-5
M Outbildad 1 7-9
N Tvåämneslärare idrott/matematik GIH-Örebro 12 7-9
O Tvåämneslärare idrott/historia GIH-Örebro 21 1-6
P Ettämneslärare GIH-Stockholm 12 1-5

6 Lundvall, S., Meckbach, J. & Thedin Jakobsson, B. (2002).
7 Hardman, K. & Marshall, J. (2000).
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innehållsfrågor gällande ämnet idrott och hälsa varit i fokus. Vid intervjutillfället be-
handlades följande frågeområden:

– Vilka förändringar har ämnet genomgått från din egen utbildningstid till idag?
– Vad vill du med ditt ämne och dina elever?
– Vilket är målet/målen med undervisningen i idrott och hälsa?
– Var ligger tyngdpunkten vad gäller undervisningen?
– Varför skall idrott och hälsa förbli ett obligatoriskt ämne i skolan?
– Vilka influenser påverkar dig i ditt val av undervisningsinnehåll?
– Vad påverkar ditt beslut om metoder och eller arbetssätt för ämnet?
– Hur gör du för att motivera dina barn/elever att deltaga i undervisningen?
– Vad anser du om sam- respektive särundervisning?
– Hur når du den enskilda elevens särskilda behov för kroppsträning och hälsa?
– Har du drivit något projekt eller utvecklat ämnet vid din skola?
– Har du någon speciell ledstjärna (undervisningsfilosofi) för din egen undervisning?

Intervjuutsagorna har bearbetats och tolkats utifrån den diskursiva analysen som me-
tod. Anledningen till detta val är att forskaren genom ett diskursivt analytiskt förhåll-
ningssätt ges möjlighet att intressera sig för den diskursiva nivån i samtalet, det som
utspelas under intervjun och i hanteringen av intervjumaterialet. Den diskursiva analy-
sen tonar ned den ”bakomliggande verkligheten” såtillvida att människors utsagor kan
behandlas förutsättningsfritt och inte i avsikt att kategorisera. Tvärtom kan just varia-
tionen i de intervjuades utsagor vara det som är intressant. Diskursiv analys som metod
framhåller att människor genom språket gör konstruktioner av den sociala världen. Det-
ta innebär att en persons förmåga att beskriva sin inre verklighet eller yttre förhållanden
inte reservationslöst kan tas för giltig eller ”sann” utan denna förmåga påverkas av den
kontext i vilken samtalet förs, var i konversationen frågan eller svaret ges och förhållan-
det till den som ställer frågorna etc.8 I bearbetningen av intervjuutsagorna har jag låtit
lärarnas personliga svar framträda och analyserat dessa i syfte att finna eventuella sam-
band i talet om ämnet idrott och hälsa. I resultadelen återfinns kortare eller längre citat
för att belysa den tolkning jag har gjort av materialet.

En didaktisk reflektion

Lärarnas uppfattning om ämnets förändring över tid

De flesta av de intervjuade upplever att ämnet har förändrats i och med den nya läropla-
nen som togs i bruk i mitten av 1990-talet. Vad är det då som skiljer ämnet i dag mot
tidigare? Flera av respondenterna lyfter fram att ämnet har lämnat det strikta, mer styr-
da idrottsämnet som organiserades utifrån ett antal huvudmoment. De framhåller dess-
utom att tidigare (förr) lärde idrottsläraren barnen/eleverna att utföra gymnastikövning-
ar rätt och snyggt. Idag genomförs undervisningen på ett friare sätt där innehållet ge-
nomförs i relation till de uppsatta målen. Tidigare ställdes högre krav på elevernas
utförande av övningar samt undervisningen innehöll mer metodik och teknikträning.
Idag fokuseras undervisningen mer på att eleverna deltar och tycker att det är roligt att
motionera, ”att de känner någon sorts närvaro i vad de håller på med och att de accepte-
rar att alla inte är lika bra” (respondent O). Den manlige läraren J uttrycker med viss
sorg i rösten att:

8 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994), s. 283.
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Ja, ämnesinnehållet har blivit flackare om man säger så, kraven om att allt ska vara
snyggt och välgjort det hinner man inte alltså, i och med att tiden är så liten och
barnen är så många.

Ämnet har i denna idrottslärares ögon blivit mer motionsinriktat i jämförelse med tidi-
gare. Samtliga idrottslärare med flera år i tjänsten framhöll att idrottsämnet tidigare var
ett mera prestationsorienterat ämne och närmare tävlingsidrotten med inriktning på
hur man tränade olika sporter. De påpekar att fokus numera läggs på ett hälsosamt liv
och man vill få med alla till att ”bara röra på sig” eller som en respondent uttrycker det:
”nu är det den här rörelseglädjen och den här biten som har fokuserats på ett helt annat
sätt”. Flera av lärarna menar att ämnet har blivit mjukare, roligare och mer lekbetonat
samt att lärare har större frihet i sin planering för att nå målet med ämnet. En kvinnlig
lärare, D, utrycker det på följande sätt:

…  man försöker få med alla och att det är roligt. Jag kan tycka att förr var det mer att
alla skulle klara av att hoppa på plinten, alla skulle, alltså det var mer styrt /…/ Jag
tror nog att det är mer så att man ska försöka få med alla att tycka det är roligt att röra
på sig.

I analysen av respondenternas utsagor framkommer att tolv av lärarna, lika många män
som kvinnor och oavsett lång eller kort erfarenhet av läraryrket, har en samstämmig syn
då det gäller att ämnet har förändrats i och med läroplanen, Lpo 94. De övriga fyra
lärarna (två kvinnor och två män) menar att ämnet inte har förändrats nämnvärt mot
tidigare, de har inte heller förändrat sin undervisning. Lärarna med denna inställning
problematiserar inte ämnets förändring mer än att de konstaterar att det inte har för-
ändrats eller att det ”inte är så stor skillnad”. Den manliga läraren, I, uttrycker det så
här:

Ärligt talat så har jag väl inte läst ordagrant så att jag har förändrat mig eftersom jag
tyckt det har fungerat, och fått signaler om att dom har trivts med det och barn som
har haft andra idrottslärare tidigare har man hört att dom varit glada och trivts vi har
nått fina resultat på olika sätt alltså.

Enligt lärarnas tal om ämnet idrott och hälsa och den nya läroplanen verkar det som om
ämnet har bytt profil. Tolv av de intervjuade lärarna, som framhöll att ämnet har för-
ändrats, har också arbetat fram lokala arbetsplaner på sina skolor. Detta arbete, menar
de, har medfört att de varit tvungna att fundera djupare över vad ämnet ska innehålla
och hur de ska nå målen i kursplanen (jfr. Håkan Larssons kapitel om arbetet med
lokala arbetsplaner). Idag ska varje enskild skola utforma sina egna lokala arbetsplaner
för varje enskilt ämne utifrån de statliga styrdokumenten i form av läroplan, kursplan
och kommunens skolplan. Denna frihet vad gäller mål, innehåll, arbetssätt och tidstill-
delning har således ökat, vilket förmodligen har medfört att ämnesutformningen varie-
rar mellan olika skolor. Det är varje skolas lokala beslut och anpassning som ligger till
grund för undervisningen i idrott och hälsa. Enligt lärarna, har ämnet gått från ett pre-
stationsorienterat ämne till ett mer hälsoinriktat ämne, från ett färdighetsämne till ett
mer motionsinriktat, det vill säga att alla ska röra på sig. Ingen av respondenterna lyfter
fram att ämnet har förändrats till att bli ett mer tydligt kunskapsämne med eventuella
teoriinslag, utan många lyfter fram vikten av att eleverna ska ha roligt och röra på sig.
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Vad vill lärarna i idrott och hälsa med ämnet?

Elevers lärande

Utifrån lärarenkäten framkom att majoriteten av lärarna, oavsett vilket skolår man un-
dervisade i, om man var utbildad eller outbildad eller om undervisningen genomfördes
i storstad eller i glesbygd, ansåg att mycket viktiga mål för ämnet var: att det skulle ge
rekreation, få eleverna att uppleva rörelseglädje och utveckla ett bestående intresse för
fysisk aktivitet. Målpåståenden i enkäten som skilde sig från detta mönster var: att skapa
intresse för miljöfrågor, att utbilda elitidrottare, att lära eleverna tävla och konkurrera
samt att uppfylla läroplanens/kursplanens mål.9 När man ber lärare i intervjuform be-
rätta om vad man vill med ämnet och vad som är viktigt att eleverna lär sig framkom-
mer en inte helt homogen bild. Majoriteten av lärarna menar att de vill att eleverna,
oavsett skolår, ska uppleva ämnet som roligt, att de ska tycka att det är kul att röra på sig
och att de finner aktiviteter i skolundervisningen som de kan göra på sin fritid. Några få
lärare framhåller att undervisningen ska ge kunskaper om kropp och hälsa eller som den
manlige läraren K säger:

För mig personligen är det viktigaste en attityd som byggs upp med idrottsämnet
om sin kropp om sin hälsa om sin …det viktiga med att hålla på med motion under
hela sitt liv den attityden anser jag vara det viktigaste.

Lärare som undervisar i de senare skolåren lyfter därutöver fram att eleverna ska kunna
sköta om sin egen träning, ta ansvar för när, hur och varför de ska träna samt lära sig om
sin kropp och om hälsa. En kvinnlig lärare, F, uttrycker det på följande sätt:

Jag vill att dom ska hitta någon form av motionstyp som dom trivs med, om det sen
är ute och joggar eller rider eller friidrottar eller bollspel eller, bara att dom känner att
det är viktigt att dom rör sig, att dom förstår att dom själva kan påverka sin framtida
hälsa.

De lärare som undervisar de yngre eleverna framhåller att de vill att barnen ska lära sig
att behärska sin kropp och lära sig att man mår bra av att röra på sig. Den manlige
läraren P framhåller ämnets ”viktighet” med följande ord:

Det viktigaste jag vill, det är att, eftersom jag vet hur mycket det kan ge att ha en god
kroppsuppfattning, att ha rörelseglädje, att ha ett sunt leverne med sitt idrottande, så
vill jag att de ska få uppleva det.

Variationen av respondenternas utsagor gällande vad de vill att eleverna ska lära sig i
ämnet idrott och hälsa visar kanske på den osäkerhet och villrådighet som föreligger vad
gäller ämnets ”viktighet” och avsaknad av en diskussion om vilken kunskap som ska
gestaltas.

Deltagande i undervisningen

I lärarenkätstudien framgick att de flesta klasserna hade två lektionstillfällen i veckan,
de yngre eleverna något färre än de äldre. En intressant frågeställning är i vilken omfatt-
ning eleverna deltar och hur mycket undervisning de tillgodogör sig? I analysen av elev-
enkäterna i skolprojektstudien framkommer att eleverna, enligt egen utsago, deltar för

9 Lundvall, S., Meckbach, J. & Thedin Jakobsson, B (2002); Agnevik, P. & Jakobsson, H.
(2002).
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det mesta och rör sig mycket under lektionerna.10 Flera av de intervjuade lärarna vittnar
om att några elever aldrig är närvarande eller deltar sporadiskt i undervisningen. En
annan forskningsrapport har visat att elever rör sig allt mindre och att främst flickor
från de senare skolåren uteblir från skolans undervisning i idrott och hälsa.11

I ämnet idrott och hälsa blir eleven lätt igenkänd om han/hon inte deltar. Andra
lärarkategorier kan ha elever som sitter tysta i sin skolbänk som inte förstår eller tillgo-
dogör sig undervisningen. Visserligen kan kunskapsinhämtningen kanske kontrolleras
med hur långt eleven har kommit i övningsboken eller vid provtillfället men under
själva lektionen lämnas eleven oftast i fred. I ämnet idrott och hälsa är deltagandet i
undervisningen mer påtaglig med ombyte av kläder och närvaro i den kroppsliga aktivi-
teten. En elev i idrott och hälsa kan inte på samma sätt som i andra ämnen ”slippa
undan”. Vilken är motivbilden till att få deltagande och aktiva elever på lektionerna i
idrott och hälsa samt hur når man de barn som inte ”gillar” ämnet? Två av de intervju-
ade lärarna menar att de just detta läsår är lyckligt lottade på så vis att alla elever deltar i
undervisningen, men den kvinnliga läraren, A, framhåller:

…  det är väl uppmuntran och man försöker säga att, vad duktig du är för ofta så
sitter det ju i att dom inte tycker att det är roligt att de liksom inte vågar, att de inte
tycker att de behärskar det, så det är väl uppmuntran och sen får man väl berätta hur
viktigt det är.

Samtliga lärare påtalar att de lägger ner mycket tid till att prata enskilt med de elever
som inte vill delta i undervisningen. Någon patentlösning vill eller kan de inte ge men
samtliga lärare har en hög ambitionsnivå för att få med alla – att alla ska delta i under-
visningen utifrån vars och ens förutsättningar. Lärare E uttrycker det med ord som:

…  man försöker ju med alla möjliga medel /…/ försöka lirka, är det någonting som
den eleven tycker om då, ja på olika sätt försöka tillmötesgå /…/ det är ju mitt mål
också att det ska finnas övningar för alla.

Den kvinnliga läraren H tvingar inte sina elever att delta men vill att alla hennes elever
ska försöka. Ingen av de kvinnliga lärarna lyfter fram betyg eller utvärdering i denna
diskussion vilket två av de manliga lärarna (I och J) gör. Lärare I menar:

Jag försöker alltid först, men sen känner jag att det finns ju alltid en gräns och vi har
ju för att få godkänt i idrott så har vi kraven att du ska vara med och delta efter bästa
förmåga.

Den manlige läraren K försöker lösa det med att ge eleverna extrauppgifter, dvs att
individualisera undervisningen. Som exempel ger han följande beskrivning:

…  nästan i varje klass finns en liten grupp elever som går efter uppvärmningen till
styrkerummet och i stället för momentet som jag kör med dom andra, så får dom ta
med några hopprep och gå runt ett par varv i styrkerummet istället, dom som är
bollrädda får göra det när vi har bollspel, dom som är rädda för lite mer avancerade
plinthopp får göra det också.

Lärarnas utsagor vittnar om att alla vill få med sina elever i undervisningen. Det går åt
mycket tid för att nå eleverna, tid som inte finns enkom under lektionstid utan läraren
måste finna tillfälle vid exempelvis raster, före eller efter lektion, vid skollunchen. Tolk-
ningen av materialet ger vid handen att lärargruppen måste lirka, motivera och upp-

10 Engström, L-M. (2002).
11 Strandell, A., m.fl. (2001).
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muntra sina elever. I utsagorna framgår även att det krävs planering för att individuali-
sera eller ge alternativa uppgifter i ämnet idrott och hälsa i själva undervisningslokalen
eller i annan lokal.

Lärarnas målbild av ämnet idrott och hälsa

Bilden som framträder från respondenternas utsagor gällande ämnets mål skiljer sig nå-
got då det gäller vilken kategori elever som undervisas, dvs elevernas ålder. Gemensamt
verkar ändå vara att ämnet ska vara roligt och ge ett bestående intresse för fysisk aktivi-
tet. Följande två citat får spegla den övergripande målsättningen med ämnet:

… att dom ska tycka det är kul och röra på sig, det är egentligen det största – det ska
vara roligt, dom ska vilja komma till idrotten. (kvinnlig lärare)

… att alla ska tycka att det är roligt att hålla på med idrott och att man känner att
man vill hålla på med det på fritiden också. (manlig lärare)

Lärarna som undervisar de yngre barnen framhåller rörelseglädjen i själva utövandet, att
eleverna ska känna lust till att röra sig och att den motoriska träningen av grundläggan-
de basfärdigheter är viktig. En manlig lärare, P, uttrycker målet för undervisningen på
följande sätt:

…  ledstjärnan är ju rörelseglädjen och att det leder någonstans och att de förstår att
det här är bra för mig.

Såväl de manliga som de kvinnliga lärarna som undervisar i de senare skolåren lyfter
fram ämnets mål i termer som att eleverna ska få teoretiska och praktiska kunskaper.
Lärarna lyfter fram såväl den fysiska som psykiska hälsan och målet med undervisning-
en läggs också vid den sociala träningen, ”att man kan spela utan domare, att man kan
ta hänsyn till andra i gruppen” (manlig lärare I). Den kvinnliga läraren E menar också
att eleverna måste börja reflektera över sitt eget görande och uttrycker det på följande
sätt:

…att de får röra sig på olika sätt så mycket som möjligt /…/ det innehåller kondition
och styrka eftersom det är det som behövs i dag och att man når det på olika sätt /…/
att man (eleverna) ska få i gång sin hjärnverksamhet (medvetna om) … vad gör jag
nu.

Endast en manlig lärare lyfter fram prestationskravet, ”att man så att säga jobbar och
sliter och är ganska duktig” och kvalitén i själva utförandet av olika moment inom äm-
net.

Hur legitimeras ämnet idrott och hälsa?

Vid intervjutillfället ställde jag frågan varför ämnet ska vara obligatoriskt i grundskolan
och hur man motiverar ämnet för kolleger, elever, elevernas föräldrar, politiker etc. Fle-
ra av lärarna uttryckte sig spontant – ”därför att det är det viktigaste ämnet”. Min nyfi-
kenhet växte och jag ville ha reda på argumenten till detta spontana svar, då det kunde
vara av vikt för att få fatt i tankar om hur lärare legitimerar ämnet. Några lärare resone-
rade runt folkhälsa i termer av att eleverna måste lära sig om hälsa, sin kropp och om
behovet av att röra på sig. Lärare H motiverar sitt svar om att ämnet är skolans viktigas-
te med ord som:
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… folkhälsan kommer att rasera om vi inte gör någonting och det enda sättet att nå
ut till alla människor det är ju skolan. Skolan ska ju vara värdegrund och så vidare
och då måste vi visa att det är jätteviktigt. Att man har förståelse, att man rör på sig,
så skolan måste stå för det.

Lärare N säger med eftertryck att han skulle motivera ämnet utifrån följande argument:

… vi har ett stillasittande samhälle, vart är vi på väg, hur är det med vår vikt, vad
väger vi i genomsnitt, hur är det med vår konditionsstandard, vad har vi samhällsper-
spektivet.

Flera av lärarna lyfter fram svårigheten med de barn som inte motionerar på sin fritid
eller deltar i föreningsverksamhet. Här menar respondenterna, att för inaktiva barn är
undervisningen i idrott och hälsa av största vikt. Idrottsläraren borde ge större akt på
inaktiva barn och lägga ner mycket tid och kraft till att ”omvända” dessa barn till ett
mer aktivt liv. Några av lärarna hade svårt att finna argument till varför ämnet är viktigt
och varför det ska vara ett obligatoriskt ämne i grundskolan. En försiktig tolkning av
utsagorna visar att lärare utan examen i idrott, dvs mindre än 60 poäng, hade svårare att
finna argument för varför ämnet är viktigt.

Lärargruppen som intervjuades hade svårt att finna klara motiv till det som de anser
är självklart och tar för givet. Några ville ha mer forskning som de skulle kunna luta sig
mot, några önskade att lärarutbildarna gav svaren. Lärarna var ovana att formulera sig
kring ämnets legitimitetsfråga. Denna kräver såväl eftertanke som reflektion där de di-
daktiska frågorna vad, hur, när och varför spelar en stor roll.

Vad undervisar lärarna om i ämnet?

I lärarenkätstudien framkom att det som dominerar undervisning från skolår 3 till 9,
med stigande utrymme, är bollspel och bollekar. De undervisningsmoment som får litet
utrymme är friluftslivsverksamhet, simning, dans och gymnastik. Värt att notera från
enkätstudien är att gymnastikundervisningen, som under lång tid dominerade verksam-
heten, upptog mindre än hälften av undervisningstiden för skolår 3. Att bollspelsunder-
visningen är den mest framträdande i ämnesinnhållet enligt lärarenkätstudien överens-
stämmer även med andra studier.12

Hur talar lärarna om ämnesinnehållet, vad framhåller de som ämnets tyngdpunkt –
vad undervisar de sina elever i? Är det bollspel och bollekar som dominerar och vad
fokuseras då? Vilket lärande sätts i fokus när lärare talar om sitt ämnesinnehåll och
varför är denna undervisning viktig? Detta var några av de frågor som jag var intresserad
av för att problematisera kring undervisningsprocessen. Flera av de intervjuade lärare
som undervisar i de äldre skolåren menade att bollspel och bollekar dominerar under-
visningen. En av lärarna framhåller att tyngdpunkten i undervisningen ligger i de akti-
viteter där man får med sig flest elever och där bollspel är en sådan aktivitet. Några
lärare verkar inte uttryckligen kunna besvara frågan varför de undervisar i boll utan som
den manlige lärare L uttrycker sig: ”det blir bollekar och så bollvana och sedan som
hinderbanan vi hade och stoppboll ja lite allt möjligt blandat då”. Den kvinnliga läraren
F betonar att i bollspel fostras eleverna till hänsynstagande och tränas i att klara av att
spela utan domare, dvs. ta eget ansvar. En annan av de kvinnliga lärarna, D, motiverar
bollspelsundervisningen på följande sätt:

12 Lundvall, S., Meckbach, J. & Thedin Jakobsson, B. (2002); Carlsten, Y. (1989); Mattson,
L. (1993); Eriksson, C., m.fl. (2003).
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…  vet vad man kan få ut med det här, högerhand och motorik och sedan en enkel
grej så får de en boll i handen så är de mer koncentrerade och då är det lättare att
fånga deras uppmärksamhet.

En av de manliga lärarna, M, framhåller bollspelets värde med att eleverna själva kan
leda lektioner. De lärare som vill nedtona bollspelets dominans framhåller att ämnet
idrott och hälsa innehåller många olika moment. M uttrycker det med ord som:

Nej, vi prioriterar egentligen inget /…/ men om man ser till innehållet så är väl fri-
idrott, bollspel, lekar med boll och utan boll, konditionsövningar och styrkeövningar,
redskapsgymnastik, det är de stora innehållsmässiga momenten.

De flesta av lärarna lyfter fram och fokuserar ämnets aktivitetsgrad och olika idrottsak-
tiviteter, mindre problematiseras det lärande som sker i undervisningen. Tre lärare, vil-
ka tjänstgör vid mindre skolor, lyfter dock fram att lek i olika former, såväl inomhus
som utomhus, är det som de lägger största tyngdpunkten vid. Leken blir ett sätt att lära
sig om sig själv, om andra och om naturen. Vidare menar de att upplevelsen av olika
aktiviteter, kroppslig rörelse i sig, är en kunskap. En kvinnlig och en manlig lärare (B
och P) betonar de fina möjligheterna till uteverksamhet året runt, som de har vid sina
respektive skolor. Den kvinnliga läraren försöker använda sig av naturen i alla lägen och
den manlige läraren betonar:

…  där (utomhus) upplever jag att där kan jag ha idrottsundervisning som jag vill
ha den /…/ ja, jag tror att om det ska vara något lärande för livet, så är upplevelsen
helt avgörande.

Det som lärarna lyfter fram att de inte undervisar i så ofta är teori. Två av lärarna (I och
H) lyfter fram att de inte har så mycket teori i undervisningen, ”teori har jag i princip i
någon paus när de har gjort någon prestation”, eller ”alltså mest jobbar jag med fysisk
aktivitet, inte så mycket teoretiskt i teorisal om man säger så”. Den tredje läraren, N,
betonar att vid hans skola har man en teoriperiod vilken han beskriver på följande sätt:

…  vi har en så kallad liten teoriperiod när vi alltså tar med såna saker vi tycker är
viktiga, vi kopplar ihop det när vi har tema som heter ”Ta hand om dig själv” och då
är det alltså att man får pröva på lite av de här trenderna som är, lite step har vi haft
och lite spinning och olika såna där saker. Plus att man får lära sig vad händer om
man stukar en fot, hur tar man hand om den och så väver vi ihop den med lite teori
och så har vi teori när det gäller uppvärmning och vad det händer i kroppen och lite
muskler och så där och så avslutar vi det med en skrivning.

Vem bestämmer innehållet i lektionerna? Bilden som framträder i intervjuutsagorna
visar på följande: antingen formas innehållet av lärargruppen vid skolan eller så är elever-
na med i planeringen av innehållet. De flesta lärarna påpekar att deras elever kommer
med många förslag på nya aktiviteter, lekar eller musik som inspirerar läraren i hans/
hennes undervisning. Influenser och inspiration erhåller lärarna antingen genom delta-
gande i kortkurser (en veckoslutskurs, en kvällskurs ed) eller läsning av facktidskriften
Tidskrift i Gymnastik och Idrott (TiG). En av lärarna läser regelbundet Svensk Idrotts-
forskning, en annan köper ibland litteratur om idrott. Endast en av lärarna har efter
avslutad lärarutbildning fortbildat sig i form av högskolestudier (specialpedagogik).
Andra sätt att bli påverkad i sin undervisning är fortbildning i kommunen där idrottslä-
rare möts vid ett eller flera tillfällen under läsåret för att delge varandra olika tips och
idéer. Denna form av fortbildning lyfter endast två lärare fram. För de övriga tolv lärar-
na existerar inte någon gemensam kommunal fortbildning för idrottslärare. Endast en
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av de intervjuade påtalar att hon får ”gå på all fortbildning hon önskar” och att hon
under årens lopp har deltagit i många olika fortbildningskurser, både längre och kor-
tare.

Hur undervisar lärarna i ämnet?

Metoder och arbetssätt

Att i en intervju försöka fokusera på frågor gällande arbetssätt och metoder i lärarens
undervisning uppfattades inte som helt lätt av respondenterna. De flesta av lärarna hade
svårt att finna ord för vad de egentligen gör. Intervjudelen kom att handla om en be-
skrivning av årsplaneringen, hur elevmedverkan sker och hur en enstaka lektion genom-
förs. De flesta lärarna lyfter fram att de har en årsplanering som eleverna får vara med
och diskutera fram innehållet i, endast två lärare påpekar att det är lärarlaget som be-
stämmer innehållet. Den manlige outbildade läraren uttalade sig på följande sätt:

Tja, sitter ner och planerar. Ja det är inte så mycket att planera. Jag brukar inte alltid
planera allt för mycket, jag vet ungefär, jag menar basket eller handboll och så. Det är
inte så jättemycket planering. Man kör någon lättare övning innan. Uppvärmningen
brukar dom hålla i själva.

Endast tre av lärarna sätter planeringen av undervisningen i relation till kursplanen i
idrott och hälsa. Två av lärarna lyfter fram några viktiga moment som bör ingå i under-
visningen; skridskoåkning, simning, dans och orientering. I de fall där lärarna har en
årsplanering framkommer när de olika momenten ska genomföras, någon periodisering
av ämnesinnehållet verkar inte existera. Motivet till detta är att man  vill att undervis-
ningen ska vara allsidig, innehålla många delar och tillmötesgå eleverna. Flera av lärarna
påtalar att de låter eleverna ta större ansvar med att arbeta i grupp och lösa olika uppgif-
ter, leda sina klasskamrater i mindre eller större grupper och använda elevernas fantasi.
Några av lärarna anser det vara svårt att låta eleverna ta ansvar på grund av att aktivitets-
graden sjunker, att några elever inte deltar, eller som lärare P påpekar:

…  man skulle vilja att deras vilja och fantasi skulle komma till uttryck mer, men när
man släpper och låter det hända innebär det ju nästan alltid så att det blir de starka
som får som de vill de andra som man vill lyfta och bygga upp, de får andrahandsrol-
len.

En tolkning av utsagorna visar att lärarna inte undervisar i enskilda moment, övningar
eller aktiviteter mer än en eller två gånger per läsår. Lärarna talar inte om att undervis-
ningen har ett ”smörgåsbordsliknande” innehåll, men däremot lyfter de fram att de vill
ha stor variation i undervisningen. Ingen av lärarna framhåller att man upprepar eller
undervisar i samma moment/övning/aktivitet vid nästa lektionstillfälle eller ”bygger”
vidare på samma innehåll påföljande lektion. Det framkommer inte hur man funderar i
banor av pedagogisk undervisning, dvs att eleverna ska lära sig något särskilt moment
utan det viktiga är att de ska röra på sig. Lärarna i intervjustudien har svårt att formulera
sig kring sin undervisning då det gäller arbetssätt, metoder och didaktiska frågor, dvs
själva undervisningsprocessen.
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Sam- eller särundervisning

I grundskolan infördes samundervisning i skolans kroppsövningsämne i och med läro-
planen från 1980 (Lgr 80). Det var första gången i ämnets historia som staten i sina
riktlinjer påtalade att flickor och pojkar skulle undervisas tillsammans på lika villkor.
Flera forskare har visat att samundervisningens införande har haft stor betydelse för
ämnets förändring, såväl till form som innehåll och att flickor blivit missgynnade.13

Barbro Carlis studier har bland annat visat att ämnet efter samundervisningens införan-
de har ändrat inriktning och innehåll. Hon påtalar att traditionella manliga idrotter tog
över ämnesinnehållet och exempelvis dans och gymnastik kom att minska i omfatt-
ning.14 Den nationella utvärderingen som genomfördes 1992 av Lennart Mattson (ut-
värdering av Lgr 80) visade bland annat att innehållet dominerades av bollspelsunder-
visning (70%), att negativa attityder till ämnet framkom (främst från flickorna) och att
dansundervisning förekom mycket sparsamt.15 I läroplanen, Lpo 94, återfinns inte läng-
re några direktiv på hur eller i vilken form undervisningen ska genomföras, nu är det
upp till varje skola att organisera verksamheten. Vad anser lärarna i denna studie om
sam- eller särundervisning och vad är mest förekommande? Vilka argument lyfter de
fram i diskussionen om lärande och ämnets innehåll i relation till den valda undervis-
ningsformen.

Vad det gäller undervisningsformen framkommer att tolv lärare (lika många manli-
ga som kvinnliga) har samundervisning och fyra lärare (C, E, J och O) har valt särun-
dervisning i ämnet idrott och hälsa. Särundervisning förekommer främst i undervis-
ningen i de senare skolåren (6–9). Endast en lärare i de tidigare skolåren i denna studie
har könsuppdelad undervisning i idrott och hälsa.

Den bild som framträder i utsagorna från lärarna som undervisar i könsuppdelade
grupper är inte helt unison. Tre av de fyra lärarna är helt nöjda och föredrar denna form
av undervisning. Samtliga lärare lyfter fram flickorna, som om de verkar vara problemet
i idrott och hälsa. Lärare E påpekar att hennes idrottslärarkollegium har bedömt att det
finns fler fördelar än nackdelar med att ha särundervisning. Däremot lyfter hon fram att
moment som exempelvis dans och vissa bollspel arbetar man i könsblandade klasser. Ett
av de starkaste motiven till att de har särundervisning vid skolan bottnar i lärarnas erfa-
renhet av undervisning. Hon menar:

… att flickorna alltid, att de lätt kommer i skymundan och jag vill gärna lyfta fram
dem och låta flickorna känna att, åh äntligen får jag känna på en boll och det har en
del upplevt som väldigt starkt.

Den kvinnliga läraren C önskar en större flexibilitet, dvs att två lärare och klasser låg
parallellt för att variera undervisningsformer för att öka elevers valmöjligheter. Hon
menar att:

… det är för många som gör för lite när det är särundervisning, jag upplever det
som att det finns många tjejer som skulle kunna göra mycket mer om man säger så
och om man ser när dom är med killarna, alltså tjejerna tar för sig mycket mer när
dom är med killarna … det är klart det finns tjejer som inte gör det också, men de
tar inte för sig när dom är med dom andra tjejerna heller.

13 Se exempelvis Eklund, M. (1999); Annerstedt, C. (1991); Meckbach, J. & Söderström, S.
(2002a); Carli, B. (1990).

14 Carli, B. (1990).
15 Mattson, L. (1993).
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Den manlige läraren J motiverar sin och kollegans beslut om särundervisning med föl-
jande uttalande:

… att en homogen grupp är mycket roligare för alla inblandade /…/ vi kör särunder-
visning och det fick vi bekräftat, det fanns en rapport här för något år sedan att
det var bra.

Läraren som undervisar i de yngre skolåren har under några få år delat upp sina klasser i
en flick- och pojkgrupp och har funnit många fördelar med detta arbetssätt. Motivet till
denna uppdelning menar den manlige läraren O var:

… att flickorna inte tyckte att de fick jobba med det de ville på idrotten och de blev
ofta nedsprungna av grabbarna i sådana spel och lekar och sådana saker som var lite
mer ruschigt. Tjejerna utvecklade mycket tidigare det här att man ska samarbeta och
arbeta i grupp, mycket mindre hos killarna som mera ville tävla mot varandra mer.

I analysen av utsagorna från lärare som förordar samundervisning framkommer delvis
andra bilder och motiv. I resonemanget runt fördelarna med samundervisning fram-
kommer den viktigaste motivbilden – den sociala delen. Lärare A uttrycker det med ord
som ”att det är bra för pojkar och flickor att mötas för så är det ju i samhället sen” och
lärare J påpekar att:

… i de klasser där det fungerar socialt, så kul de har tillsammans. Det är en social
grej!/…/ Jag ser att den sociala biten är otroligt nyttig för framförallt pojkarna, att ha
samundervisning.

Endast tre av de tolv lärarna som har samundervisning anser att det fungerar bra. De
övriga nio menar att de i vissa moment delar upp sina grupper i flick- respektive
pojkgrupper eller samarbetar med en annan lärare och delar in undervisningen i köns-
uppdelade grupper. Vilka fördelar framhåller lärarna i samundervisningsgruppen med
att de ibland delar upp eleverna efter kön? Den kvinnliga läraren B menar att:

… det är ganska bra att ibland dela, det kan ju stärka båda grupperna, jobba bara
tjejer och killar, men jag tycker inte att det är någonting som ska göras jämt.

Könssegregrade grupper kan även vara att föredra i andra ämnen, inte bara i ämnet
idrott och hälsa, eller som den kvinnliga läraren F framhåller:

… men ibland vill man ju ha bara flickor eller bara pojkar, i andra ämnen också typ
språk eller experiment i NO kan det vara nyttigt för flickorna att inte känna sig iakt-
tagna av pojkar som alltid tror att de vet bäst. Och då är det lämpligt att man har det
parallellt med idrotten att komma överens med den andra läraren att vi har bara
flickor, och så gör någon annan lärare med resten av gruppen.

Den manlige läraren K motiverar uppdelningen av flickorna i en sal och pojkarna i en
annan med ord som:

Det finns moment där det kan vara befogat att tjejerna får ha egen gympa och killar-
na… Ja när vi har redskapsgymnastik där tjejerna vågar visa mycket mer och där
killarna också vågar visa mycket mer, även i bollspel delar vi.

Ytterligare moment som den manlige läraren N motiverar till att man könsindelat
eleverna i flick- och pojkgrupper är:

… vi vill att killarna ska göra egna danser och så va, då är det nästan bra att killarna
får jobba själva /…/ för tjejerna tar oftast över och då ska det bli sådär fint, men
killarna försöker kanske lägga någon annan touche på det hela.
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En samstämmig syn hos lärarna är att de finner såväl fördelar som nackdelar med båda
undervisningsformerna. En flexibel lösning, där man kan arbeta med båda formerna,
eftersträvas dock av de allra flesta lärarna i denna studie.

Sammanfattning
Kursplanens intentioner om att ämnet skall stimulera till hälsotänkande (hälsa – fysisk
aktivitet – livsstil) är inte helt lätt att få syn på i intervjumaterialet. Däremot framhåller
många lärare att eleven skall uppöva ett eget ansvar för den fysiska träningen. Lärarna
påtalar vikten av att den enskilda eleven stimuleras till att hitta någon form av motions-
aktivitet som eleven trivs med och detta sker bland annat genom val mellan olika aktivi-
teter. Lärare som undervisar i de senare skolåren framhåller att eleverna ska ta ansvar för
sin egen träning och lära sig hur och varför de ska träna. Undervisningen verkar stimu-
lera det individuella projektet, dvs att var och en ansvarar för sin kropp, hälsa och livs-
stil. Några av de intervjuade menar att ämnet inte har förändrats, utan allt är sig likt
sedan lång tid tillbaka med olika bollsporter och andra fysiska aktiviteter. De flesta av
lärarna påpekar dock att ämnet har ändrats från ett prestationsämne till ett mer
hälsoinriktat ämne, från ett färdighetsämne till ett mer motionsinriktat ämne. Däremot
lyfter ingen lärare fram att ämnet skulle ha blivit mer av ett kunskapsämne med teoriin-
slag för att exempelvis stimulera till ett eget utökat kunskapssökande gällande hälsa och
livsstilsfrågor.

Intervjustudien visar att lärarna helst av allt vill att eleverna ska ha roligt genom
fysisk aktivitet på lektionerna och få möta aktiviteter som de kan hålla på med på sin
fritid. Ämnet verkar först och främst bestå av olika former av idrottsliga aktiviteter, först
i andra hand behandlas viktig kunskap eller lärande. Lärare som undervisar de yngre
barnen framhåller rörelseglädjen i själva utövandet som en viktig källa till kunskap om
den egna kroppen. Lärare som undervisar i de äldre skolåren lyfter fram ämnets mål i
termer av att eleverna ska få teoretiska och praktiska kunskaper, men endast tre lärare
påpekar att de verkligen har teoretiska inslag. Ingen lärare lyfter fram att de exempelvis
tränar eleverna i samma undervisningsmoment/aktivitet vid flera upprepade tillfällen.
Undervisningen verkar vila på flera olika former av lek och kroppsövningar, variation i
och val av aktiviteter. En avsaknad av progression i lärprocessen verkar vara för handen
i talet om undervisningen. Stina Ljunggren har i en studie från mitten av 1980-talet
gjort ett försök att definiera pedagogisk undervisning utifrån ett minimum av lärtillfäl-
len för att en rörelseaktivitet ska internaliseras. I studien framkom att ett fåtal kunskap-
sområden inom idrottsämnet (Lgr 80) nådde upp till detta minimum.16 Ingen lärare i
denna studie påtalar vikten av att träna ett moment eller kunskapsområde över längre
tid, utan flera uttalar sig om att barn och ungdomar vill ha omväxling och att elever idag
inte vill träna samma sak flera gånger.

I tolkningen av utsagorna framträder inte hur lärarna erhåller kunskap om elevers
lärande, dvs. hur själva lärprocessen ter sig i ämnet för eleverna. De intervjuade lärarna
lyfter inte spontant fram elevers lärande när samtalen rör sig om vad de vill att elever lär
sig eller vad deras mål med ämnet är. Frågan kvarstår – när avsätter lärarna exempelvis
tid för reflexion och diskussioner om vad man lär sig i ämnet idrott och hälsa? Hur och
när lärandet sker i ämnet och vilken form av kunskapskvaliteter man eftersträvar som
lärare är frågor som fortfarande söker sitt svar.

16 Ljunggren, S. (1985).
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Enligt läroplanen består ämnet idrott och hälsa av ett brett innehåll av olika aktivite-
ter, musik och rörelse samt friluftslivsaktiviteter. Vidare ska livsstils-, miljö- och ekolo-
giska frågor behandlas. Resultaten i lärarenkäten visade att ett brett spektra av idrottsak-
tiveter återfinns i undervisningen, men att områdena musik och rörelse och friluftslivs-
aktiveter förekom i mindre omfattning. I intervjumaterialet bekräftas denna bild av
ämnet och de dominerade aktiviteterna i undervisningen är enligt lärarna bollspel och
bollekar. Förekomsten av dessa aktiviteter motiveras av lärarna genom att många elever
aktiveras och att den sociala gruppträningen gynnas. Lärarna för de yngre skoleleverna
påtalar att lek i olika former upptar en stor del av undervisningen, där leken blir en
metod i lärandet för att förmedla olika idrottsaktivitet och att lära känna sin kropp.
Dessutom framkommer att de teoretiska inslagen, enligt lärarenkäten, upptar cirka fem
procent (oberoende av skolår). Enligt intervjustudien var det endast tre lärare som me-
nade att de i olika sammanhang teoretiserar kring undervisningen. Intressant vore att
fördjupa diskussionen med lärare om hur livsstils-, miljö- och ekologiska frågor be-
handlas i ämnet idrott och hälsa.

Intervjustudien har visat att lärarna i idrott och hälsa vill att eleverna främst ska ha
roligt genom fysisk aktivitet. Frågan man kan ställa sig är om detta är receptet för att
stimulera till en god lärandemiljö? Om lärarna kan fånga elevers uppmärksamhet säger
forskningen att ett lärande sker. Eller som Sven-Erik Liedman uttrycker det i boken Ett
oändligt äventyr:

Uppmärksamhet har nära samband med kunskap. Om vi skall lära oss något, måste
vi vara uppmärksamma. Det helt nya och det svåra kräver odelad uppmärksamhet, en
intensiv ansträngning, medan det redan halvt förtrogna kan sjunka in i minnet även
med en flackande uppmärksamhet.17

När eleven har roligt skapas ett intresse i det man gör och intresset odlas bäst där det
redan finns en grund att stå på menar Liedman vidare. I intervjustudien framgår att
lärarnas ambition är att alla elever ska delta i undervisningen. En utmaning är att få
med de elever som är inaktiva eller som inte tycker om ämnet idrott och hälsa. Lärarnas
tal om hur de går tillväga för att motivera elever till att aktivt delta i undervisningen
varierar. Några lärare framhåller att de har enskilda samtal med de mindre motiverade
eleverna, men där motivbilden kan se olika ut. Andra lärare försöker finna ut vad elever
är intresserade av för att locka dem till att åter delta i undervisningen. Ytterligare några
andra lärare talar om att de individualiserar undervisningen och ger således utrymme till
valmöjligheter i själva undervisningsmomentet eller i aktiviteten. I intervjuutsagorna
framkommer att fyra av lärarna i idrott och hälsa har könsuppdelad undervisning och
de övriga lärarna har samundervisning. Det ideala som alla lärarna strävar mot är möj-
ligheten till både och. För att kunna genomföra detta krävs planering i arbetslaget eller
att två lärare schemaläggs parallellt. Motivet som framträder i intervjumaterialet till att
ibland vilja genomföra undervisningen i könsuppdelad grupp är att främst flickor miss-
gynnas i samundervisningen. Dessa lärare menar alltså att flickors intressen åsidosätts
mer än pojkars.

Förutom att undervisningen, enligt lärarna, ska vara lustfylld är ett av målen att få
eleverna att uppleva rörelseglädje och utveckla ett bestående intresse för fysisk aktivitet.
Lärarna framhåller att elevmedverkan i planering och genomförande påverkar innehål-
let i undervisningen. Liedman betonar, i den tidigare nämnda boken, att:

17 Liedman, S-E. (2002), s. 25.
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Den moderna pedagogiken har ett enkelt recept på hur skolan skall göra sitt lärostoff
intressant för ett barn. Den skall helt enkelt utgå från barnets egen situation, dess
vardag.18

Ett varnande finger kan i detta sammanhang lyftas, för om man hamnar i det triviala
kan eleven tröttna och inte finna någon ytterligare stimulans i sitt lärande. Det åvilar
således pedagogen att utmana, intressera och vara väl medveten om elevers lärande och
vad som är viktig kunskap i sitt undervisningsämne.

I denna intervjustudie har strävan varit att undersöka lärares reflektion över ämnet
idrott och hälsa och deras förståelse av de förändringar som skett av ämnet. I synnerhet
har fokus varit riktat mot undervisningsprocessen (mål- och innehållsfrågor) och värdet
av ämnet i grundskolan i relation till kunskapsinhämtande för att försöka finna ut vad
som är ämnets ”kärna” i dag. Intervjufrågorna har handlat om ämnets kunskapsmål,
innehåll och metoder. De intervjuade lärarna talar om ett ämne som domineras av en
kroppslig praktik bestående av olika lekar och idrottsaktiviteter, medan den teoretiska
förståelsen av ämnet fokuseras mindre. Lärarna ser ämnet som ett ämne som ska vara
roligt för att locka till fysisk aktivitet men vägen dit sker enligt dessa lärare på olika sätt.
Min strävan har varit att studera lärarnas tankefigurer gällande vilket lärande som sker i
ämnet och vad eleverna lär sig. Det visar sig att lärarna inte är vana att uttrycka sig om
exempelvis vilket lärande som sker i ämnet eller vilken lärarfilosofi de vilar i när det
gäller den egna undervisningen. Detta bottnar kanske i att man inte är helt van vid att
ställa sig de didaktiska frågona och kritiskt utvärdera sin undervisning. Den intervjuade
lärargruppens brokiga bakgrund, från utbildad idrottslärare till outbildade vikarier, från
några månaders tjänstgöring till 30 års idrottslärarerfarenhet, kan möjligen vara en för-
klaring till de disparata utsagorna. Den diskussion som skulle behöva fördjupas och
lyftas fram hos lärarkåren och lärarutbildare är vad elever lär sig i ämnet idrott och
hälsa, vad kan och bör elever lära sig samt vad är viktig kunskap i ämnet.
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6. Basket, brännboll och så lite hälsa!

Inledning och syfte
Vi vet idag att lärare som undervisar i idrott och hälsa har en bred målsättning med sitt
ämne där bland annat vikten av att ge rekreation, skapa rörelseglädje och att ha roligt
genom fysisk aktivitet betonas. Vi vet också att bollspel och bollekar är vanligt förekom-
mande aktiviteter och att ämnet är ett av de populäraste i skolan.1 Om det föreligger
något samband mellan att ha roligt, bedriva mycket bollaktiviteter och främjandet av
hälsa kan däremot diskuteras. Den här artikeln handlar om hur lärare som undervisar i
idrott och hälsa uttrycker sig om ämnets mål och innehåll med betoning på hälsa. Nedan
följer ett utdrag från Lpo 94 och kursplanen i idrott och hälsa, där ämnets syfte och roll
i utbildningen behandlas och där begreppet hälsa förekommer flera gånger.2

Ämnets syfte och roll i utbildningen

[…] Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och
sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven
– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv själv-

bild,

– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa,

– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja
och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv,

– stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett an-
svar för sin hälsa,

– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att
ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap,

– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans
med andra,

– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i
samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett per-
sonligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor,

– utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter.

BrittaThedin Jakobsson

1 Eriksson, C., m.fl. (2003), Lundvall, S., Meckbach, J., Thedin Jakobsson, B. (2002),
Mattsson, L. (1993).

2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklasser och fritidshemmen, och kurs-
planen i ämnet idrott och hälsa.

Lärares uppfattning om vad hälsa innebär
i ämnet idrott och hälsa
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Ordet hälsa har förekommit även tidigare i läroplanstexter men då främst i samband
med hygien och ergonomi.3 Idag har ämnet en holistisk inriktning där sambandet mel-
lan livsstil, livsmiljö och livskvalitet framhålls liksom att eleverna ska lära sig att i fram-
tiden kunna ta hand om sin hälsa. I texten återkommer som synes (mina understryk-
ningar) begreppet hälsa åtskilliga gånger utan att det tydligt definieras vad begreppet
innebär eller vad det ska innehålla. Nu nämns hälsa på flera ställen utan att det egentli-
gen finns någon samsyn på begreppet.

Ämnet idrott och hälsa är relativt outforskat vad det gäller mål och innehåll. Det
gäller inte minst didaktiska studier som har undervisningsprocessen i fokus. Syftet med
denna artikel är därför att öka kunskapen om hur lärarna uppfattar ämnets innehåll och
mål, och då särskilt begreppet hälsa. Följande frågeställningar kommer att belysas:Vad
är lärarnas uppfattning om hälsa? Hur ska hälsa gestaltas i ämnet idrott och hälsa? Var-
för definieras hälsa på detta vis och varför ska hälsan ta sig sådana uttryck i ämnet?

Människans kropp, hälsa och utseende har rönt intresse i alla tider men hur kommer
det sig att just hälsa och livsstil kommit att betonas i våra dagars styrdokument för
ämnet? Är det så att individen kommit att få ett allt större ansvar för sin hälsa, och att
detta förhållningssätt ska förmedlas tidigt till barn och ungdomar genom skolans un-
dervisning? Eller finns det andra intentioner och förklaringar? Eftersom begreppet hälsa
har fått ett stort utrymme i nuvarande läroplan – utan att tydligt definieras – ska jag
först redogöra för några möjliga tolkningar av begreppet hälsa. Därefter följer resultat-
redovisningen och analysen av lärarintervjuerna.

Begreppet hälsa
Hälsa är ett komplext begrepp och svårt att definiera då det innefattar många dimensio-
ner. Som redan nämnts får begreppet stort utrymme i Lpo 94 och då särskilt i ämnet
idrott och hälsa. Det är emellertid otydligt och inte enhetligt definierat, vilket lämnar
stort utrymme för den undervisande läraren att själv definiera, tolka och sätta upp mål
för hur hälsa ska komma till uttryck i undervisningen, liksom för hur målen ska följas
upp. Det krävs en grundläggande förståelse och en viss enighet om vad begreppet hälsa
innebär både på individ-, grupp- och samhällsnivå för att kunna planera, genomföra
och följa upp en adekvat hälsofrämjande undervisning. När kraven ökar på samhälle
och skola att inte enbart förebygga sjukdom och skada utan också verka för att skydda
och främja hälsa, visar det sig att det råder oklarheter kring vad det i praktiken innebär.
Trots att begreppet hälsa används allt oftare i exempelvis måldokument för hälso- och
sjukvården är det svårt att uttyda hur det ska tolkas och mätas. Medin och Alexanders-
son skriver i boken Begreppen Hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie.

Synen på hälsa respektive på hälsofrämjande åtgärder varierar starkt, och behovet av
större tydlighet och vetenskapligt baserad kunskap är stort. Litteraturen om detta
börjar nu bli omfattande, men därmed inte klarare.4

Avsikten är inte att här redogöra för alla de definitioner av begreppet hälsa som före-
kommer, utan istället att lyfta fram några av de definitioner och förklaringar som jag
funnit relevanta för denna studie. Inom hälso- och sjukvården har utvecklingen gått
från behandling av skador och sjukdomar till att arbeta förebyggande genom att allt mer

3 Se exempelvis Lgr 80 där en rubrik heter Hälsa, hygien och ergonom, s. 91.
4 Medin, J. och Alexandersson, K. (2000), s. 9.
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vara inriktad på hälsofrämjande arbete där individen har ansvaret för sin hälsa. I Na-
tionalencyklopedin definieras hälsa på följande vis;

(fornsv. healsa, bildning till hel,heal ´lycka´ ett ord besläktat med hel). Svårigheterna
att teoretiskt avgränsa begreppet hälsa kan spåras så långt tillbaka i tiden som ordet
finns skriftligt belagt.5

Vidare står det att hälsa i medicinska termer avser frånvaro av sjukdom medan begrep-
pet kan ges en mer vittomfattande innebörd beroende på kulturella traditioner. Hälsa
kan vara något mer än att enbart vara frisk. Bland östafrikanska folk kan exempelvis
hälsa uttryckas metaforiskt, närmast som goda relationer mellan människor, mellan
människor och andar, eller mellan människor och resurser.6 Länge definierades hälsa i
officiella sammanhang som avsaknad av sjukdom, men 1948 utmanades den medicin-
ska definitionen av Världshälsoorganisationen (WHO) och den numera klassiska defi-
nitionen antogs. Den lyder:

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely
the absence of disease or infirmity 7

När medicinska definitioner av hälsa möter och blandas med breda och omfångsrika
kulturella definitioner uppstår problem att gemensamt definiera, sätta upp mål och
mäta hälsa. Hälsa mäts oftast genom olika former av riskfaktorer för ohälsotal eller som
sjukdom och dödlighet. Med tiden har begreppet hälsa emellertid fått en allt mer dyna-
misk innebörd. Vid WHO:s konferens i Ottawa 1986 framfördes att hälsa inte bara är
ett tillstånd utan något som måste erövras. Hälsa ses mer som en resurs än som ett mål i
sig och är ett positivt begrepp som betonar sociala och personliga förutsättningar. Från
att ha talat om faktorer som bestämmer hälsa har det skett en förskjutning till att mer se
vilka åtgärder som kan bidra till en positiv hälsoutveckling. I Ottawadeklarationen
skrivs följande:

Hälsofrämjande arbete är den process som ger individen möjlighet att påverka sin
hälsa.8

Ytterligare en förskjutning av åtgärder markeras i och med Sundsvallsdeklarationen
(1991), vilken betonade åtgärder för att skapa stödjande miljöer för hälsa. Här betonas
fysiska och sociala aspekter på stödjande miljöer, där arbetet ska präglas av samarbete
mellan individer, myndigheter, folkrörelser och andra organisationer. Det ska skapas
förutsättningar för individen att själv kunna försörja sig och bestämma över sitt eget liv.
Ekonomiska och sociala förhållanden ska skapas så att varje individ ges möjligheter att
förverkliga ett gott liv.9

1998 talade WHO om hälsa som en mänsklig rättighet och betonade vikten av att
arbeta hälsofrämjande genom olika allianser på regional, nationell och internationell
nivå.10 Medin och Alexandersson menar att denna formulering, både nationellt  och
internationellt, kan ses som ett paradigmskifte från förebyggande av sjukdom till stär-
kande av hälsa. Vidare skriver de:

5 Nationalencyklopedin: Bra Böcker, nionde bandet, (1992), s. 252.
6 Ibid, s.252
7 http://www.who.int/about/definition/en
8 Folkhälsorapport (1994), s. 22.
9 The Sundsvalls statement on supportiv environment of health. (1991) WHO, Geneve.
10 Hälsa 21 – hälsa för alla på 2000-talet.(1998) WHO.
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Att ordet hälsa nu används så flitigt, men utan att definieras, har lett till att många,
kanske speciellt inom sjukvården, uppfattar det som ett mycket flummigt
obestämbart begrepp. Många kliniker/praktiker känner sig frustrerade av ord som
hälsa, hälsofrämjande, holistisk, helhetssyn, tvärsektoriell ect. Begreppen uppfattas
som abstrakta, och inte praktiskt tillämpbara i den egna verksamheten.11

Enligt min uppfattning finns det även liknande svårigheter inom skolans värld att defi-
niera begreppet hälsa, att konkretisera vad som ska uppnås och vem som är ansvarig för
att målen nås. Det råder dock inget tvivel om att hälsa nämns i skolans styrdokument
och att Lpo 94 är inspirerad av den övergripande hälsodefinitionen  som kan härledas
till WHO:s definition, exempelvis att hälsa ses som en process som ständigt förändras
och kan påverkas.

Jag har valt att redogöra för några av de tankar som Aron Antonovsky utvecklat.12

Han är en av de forskare i socialmedicin som har intresserat sig för hälsobegreppet, och
hans teorier har genomsyrat den hälsoteoretiska diskussionen i Sverige under senare
delen av 1990-talet.13 Istället för att ägna sig åt sjukdomar och sjukdomars uppkomst
har han studerat hälsa och vad som konstituerar hälsa. Han har också introducerat be-
greppet salutogenes – läran om hälsans ursprung – vilket ska ses i förhållande till be-
greppet patogenes – läran om sjukdomars uppkomst. Antonovsky ser hälsa som ett
kontinuum hälsa – ohälsa och inte frisk – sjuk. Han menar att livet består av mängder
av påfrestningar av både fysisk, psykisk och social art, och att det gäller för människan
att lära sig hantera dessa påfrestningar. De grundläggande frågorna i Antonovskys forsk-
ning är: Vad främjar hälsan? Vilka faktorer är det som gör att vissa människor klarar
påfrestningar bättre än andra? Vilka faktorer fungerar inte bara som buffert mot påfrest-
ningar, utan bidrar också till ökad hälsa? I sina studier har han kommit fram till att
människor måste få uppleva att det som händer dem i livet är begripligt, hanterbart och
meningsfullt och att de trots påfrestningar lär sig hantera livets svårigheter.

Det räcker inte med att laga ”broläggningen” över livsfloden så att folk inte ramlar
(eller  hoppar) i vattnet. Man måste därutöver ”lära dem simma”.14

Ett salutogenetiskt synsätt innebär att man ställer sig frågan vad som kan ge ett gynn-
samt resultat när det gäller en människas hälsa. Antonovskys teori känsla av samman-
hang, KASAM, innefattar begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Han menar att teorin förklarar varför människor trots att de har blivit utsatta för olika
tragiska händelser, exempelvis krig, olyckor och koncentrationsläger, ändå förblir fris-
ka. Samtidigt bortser inte Antonovsky från det patogena synsättet, utan menar att man
måste se till ohälsa och sjukdomars uppkomst för att motverka ohälsa. Han ger också
exempel på att motion och fysisk aktivitet kan vara en av flera handlingsstrategier för att
motverka ohälsa.15

Hälsopolitiska liksom allmänpolitiska mål kan vara att skapa stödjande miljöer för
folkhälsan. Det medför att hälsa och hälsofrämjande arbete kan betraktas som ett peda-
gogiskt påverkansprojekt. I avhandlingen Folkhälsa som pedagogiskt projekt – Bilden av
hälsoupplysning i statens offentliga utredning diskuterar Ulf Olsson WHO:s definition.

11 Alexandersson, K. & Medin, J. (2000) (Med hänvisning till Pelikan, Krajic & Dietscher).
12  Antonvosky, A. (1991).
13 Se även Medin, J. & Alexandersson, K. (2000). Dessutom refereras Antonovskys teoretis-

ka perspektiv i ett flertal läroböcker i ämnet idrott och hälsa.
14  Antonvosky, A. (1991), s. 7.
15 Ibid,. s. 216 ff.
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Han menar att den vidgar perspektivet från ett tidigare biologiskt synsätt på hälsa till att
också innefatta sociala och ekonomiska synsätt som kan ha pedagogisk relevans.16 Ols-
son påvisar hälsopupplysningens dubbla ansikten: dess frigörande möjligheter men ock-
så dess tvingande och manipulerande drag.17

Den kunskap som Olsson bidrar med är viktig att ha med sig för en lärare i idrott
och hälsa. I en tid då vi dagligen kan läsa rapporter om exempelvis överviktiga barn och
vikten av att öka den fysiska aktiviteten i och utanför skolan, är det lätt att som lärare i
idrott och hälsa, i sin entusiasm och välvilja, framkalla känslan av skuld hos fysiskt
inaktiva elever.

I Statens offentliga utredning Från dubbla spår till Elevhälsa – i en skola som främjar
lust att lära, hälsa och utveckling påvisas vikten av att förstärka samarbetet mellan olika
aktörer inom skolans arena.18 Titeln associerar till att skolans pedagogiska verksamhet
och elevvård idag löper jämte varandra som dubbla spår och ibland t.o.m. tredubbla
spår; skolhälsovården kör på sitt spår, elevvården på sitt och skolans pedagoger på sitt.
Vikten av ett ökat samarbete mellan all personal som arbetar inom skolan påtalas och
understryks i utredningen, för att kunna forma en skola för hälsa och lärande. I ovanstå-
ende redogörelse för hälsa kan man skönja fyra huvuddrag:

• Hälsa i medicinska termer (ses som ett tillstånd av att vara antingen sjuk eller frisk
utifrån exempelvis en medicinsk diagnos, ett fysiologiskt mätvärde eller som ett
kontinuum där hälsa och sjukdom är varandras motpoler)

•  Hälsa som upplevelse (den andliga teleologiska ansatsen)
•  Hälsa som en resurs (för att kunna förverkliga sina livsmål, exempelvis arbete, bo-

ende, utbildning)
•  Hälsa som en process (där hälsa är något som ständigt är föränderligt och kan

påverkas)

Till ovanstående redogörelse ska fogas den massmediala bilden av hälsa som framträder.
Synen på den ideala kroppen, hur man ska se ut och vad som är hälsosamt kan sägas
vara konstruktioner av rådande bilder som förmedlas till oss via massmedia, liksom ex-
empelvis den bild som skrivs fram i skolans styrdokument och det som betonas av lärar-
na i undervisningen. Den bild som förmedlas via reklam och veckopress är i hög grad
styrd av kommersiella intressen. Utgör ämnet idrott och hälsa en motpol till den bild
som presenteras via media? Vad är hälsa enligt lärarna och hur arbetar de med hälsa i
undervisningen?

När begreppet hälsa sätts samman med begreppet idrott, som i sig innefattar olika
företeelser, försvåras det ytterligare, eftersom hälsa beskriver ett tillstånd. Ämnets namn
ger utrymme för läraren att realisera den innebörd som hon eller han själv ger begrep-
pen, där styrdokumenten inte är till stor hjälp, då de ger en otydlig och svårdefinierad
bild av vad hälsa är och vad det ska innefatta. Det medför också en osäkerhet om vad
ämnet kan och ska innehålla. Ämnet har också förändrats över tid och den fas vi är inne
i nu är, enligt Annerstedt, hälsofasen.19 Det innebär att hälsoperspektivet har kommit att
betonas mer och att sambandet mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet framhålls.

16 Olsson, U. (1997).
17 Ibid, s. 21.
18 SOU 2000:19. Från dubbla spår till Elevhälsa – i en skola som främjar lust att lära, hälsa och

utveckling.
19 Annerstedt, C. (2000).
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Hälsa ses utifrån ett samhällsperspektiv såväl som från ett individperspektiv. Dessutom
ska elevens eget ställningstagande i hälsofrågor lyftas fram.

Mot bakgrund av ovanstående resonemang kring begreppet hälsa är det av vikt att
studera hur lärare uppfattar ämnet. Finns hälsa med som ett centralt tema i lärarnas
beskrivningar av mål och innehåll i ämnet? Hur beskriver lärarna sin syn på hälsa? Hur
bedrivs undervisningen i hälsa och vilket synsätt på hälsa kommer till uttryck i ämnet?
Kommer de intentioner som Annerstedt beskriver till stånd i skolans undervisning och
i så fall på vilket sätt? Eller är det så att ämnet inte har förändrats särskilt mycket genom
åren, trots nya läroplaner och namnbyte? Hur ska det i så fall förklaras? Min förhopp-
ning är att kunna diskutera ovanstående frågor med hjälp av de intervjuade lärarnas tal
om mål, innehåll och undervisning i ämnet.

Undersökningens upplägg och genomförande

Metod och urval
Föreliggande undersökningen baserar sig på tio intervjuer av lärare (fem kvinnor och
fem män) som undervisar i idrott och hälsa i år 5. Urvalet baseras på resultat från den
första datainsamlingen i projektet Skola–Idrott–Hälsa.20 Skolorna är geografiskt belägna
över hela landet. Två lärare är utbildade för år 1-7 och har fem till tio poäng idrott, en
lärare är utbildad för år 4-9 och har tio poäng idrott, tre lärare är utbildade vid GIH/IH
i Stockholm och en vid GIH i Örebro och har motsvarande 60 poäng idrott, tre lärare
har utländsk idrottslärarexamen. Lärarna har varit verksamma i yrket från 3 till 33 år.
Intervjuerna har bandats och transkriberats av mig. Varje intervju tog ca en timma och
utformades som ett strukturerat samtal där följande frågor behandlades: ämnesinnehåll,
målet med undervisningen, begreppet hälsa och hur det kopplas till undervisningen
samt förändring över tid i ämnet.

Vid bearbetningen och tolkningen av de utskrivna intervjuerna har jag försökt beak-
ta att intervjuerna är ett levande samtal som har omvandlats till skrift. Kvale skriver:

Utskrifterna bör inte vara ämnet för en intervjuundersökning, […], utan snarare
medlet, redskapet, för tolkningen av det som sades under intervjun. Trots att inter-
vjun skapades som muntlig diskurs framträder den i form av en skriven text.21

I analysen av intervjuerna är det tolkningen av intervjusvaren som blir resultatet. Citat
från lärarsvaren kommer att användas för att belysa hur jag har tolkat intervjusvaren.
Syftet är att förstå och beskriva hur de besvarar frågorna och på vilket sätt de talar om
ämnet. Tidigare resonemang om begreppet hälsa kommer att användas för att försöka
förklara och förstå det empiriska materialet. Först kommer en redogörelse för teman
som jag har funnit i intervjusvaren då lärarna har svarat på frågor såsom: Vad är lärarnas
mål med ämnet? Vad vill man förmedla i ämnet? Efter det kommer jag att ta upp frågor
med fokus på hälsa såsom: Vad är hälsa i idrott och hälsa enligt lärarna? Finns det någon
samsyn mellan lärarna eller svarar man på helt olika sätt? Finns det vissa saker som är
gemensamma och vissa saker som inte är det i sättet att se på ämnet? Framträder något
mål och/eller innehåll mer eller mindre än något annat i undervisningen? Avslutnings-
vis kommer jag att föra en diskussion kring ämnet utifrån resultatredovisningen och
analysen av lärarintervjuerna.

20 Se Engström, L-M. (2002).
21 Kvale, S. (1997), s. 166.
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Lärarnas mål med ämnet – ”det ska vara roligt”
Hur ser då lärarnas ”idealbild” ut av ämnet idrott och hälsa? Ja, lektionerna ska vara
roliga med glada barn och sjudande kroppslig aktivitet där man svettas, anstränger sin
kropp och gör sitt bästa. Alla ska delta utifrån sin egen förmåga och aktiviteterna ska
präglas av att man hjälper varandra. Är man mer kunnig i ämnet betonas att man ska
hjälpa svagare elever. Lektionsinnehållet ska gå i lekens tecken och lärarna understryker
att ämnet idrott och hälsa är något annat än idrott och fysisk aktivitet under den fria
tiden. Undervisningen ska leda till ett bestående intresse för idrott, motion och fysisk
aktivitet som i sin tur ska leda till bättre hälsa. Ämnet ses också som rekreation till andra
ämnen. Det betonas att ämnet inte får uppfattas som tråkigt eller prestationsinriktat.
Målet är inte ett färdighetsmässigt kunnande i form av kroppskompetens och korrekt
utförande av övningar.

Lärarna framhåller inte att övningar ska upprepas för att man ska kunna lära sig,
vilket kan jämföras med andra ämnen där man exempelvis tränar multiplikation-
stabellen mer än en gång för att lära sig räkna och där det förmodligen även finns en
önskan av att göra detta på ett lustfyllt sätt men att det inte är ett krav.

Det som alla lärare betonar i intervjuerna är att ämnet ska vara roligt. Vissa lärare
uttrycker att målet med undervisningen är att ha roligt och att undervisningen ska präg-
las av lek och glädje. På frågan vad målet med ämnet är svarar de:

Att ha roligt framför allt!
[…] Alltså för det första vill jag att det ska vara trevligt och glatt på idrottslektioner-
na. Det ska vara skoj och kul att gå på idrotten. Alltså glädje och lekfullhet, det är
huvudsyftet av en enstaka idrottstimme.

Ja på kort sikt är det ju att det ska va kul och gå dit och det ska vara en skön känsla i
kroppen när man går därifrån och att man ska ha haft skoj.

Ja, att det ska va kul på gympan, det ska va roligt alltså.

Här tycks själva målet med ämnet vara att ha roligt på lektionerna. Andra lärare ut-
trycker att det ska vara roligt men då mer som ett medel för att motionera och röra på
sig.

Att dom ska tycka det är roligt att röra på sig. Det är det jag tycker, det är det vikti-
gaste det är det. Att dom ska känna glädjen i det, att dom ska ha kul på gympan.

Det är att de ska tycka motion är roligt och att de vill fortsätta sen efteråt. Att de har
kvar känslan att detta är roligt. Det är det viktigaste och inte ta död på glädjen för de
flesta barn tycker det är roligt när de är små.

Lärarna hänvisar här till att det ska kännas roligt. De lärare som har verkat i ämnet
under många år menar att det har skett en förändring och att det tidigare inte var lika
viktigt att ämnet uppfattades som roligt. Idag kan det uppfattas som en förutsättning
för att legitimera ämnet. Är inte ämnet roligt finns det en rädsla för att det inte får lika
stort utrymme i skolan. Det kan också bottna i en vilja att som lärare och företrädare för
ett ämne vara uppskattad.

Och det är ju inte heller nåt som gör det lättare nu. Barn av idag är ju mer det ska
hända grejer, det ska vara kul, det ska liksom va, dom är uppskruvade på ett helt
annat sätt än vad dom va för 20 år sen. Då var det ju mer att man behövde inte vara
så himla rolig för att man skulle göra sig.
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Genom att eleverna uppfattar ämnet som roligt upplever läraren att man svarar upp
mot de krav som ställs, där man anser att barnen idag pockar på mer aktivitet, upplevel-
ser och stimulans. Rörelseglädje och trötthetskänsla är andra viktiga ingredienser som
ämnet ska ge. Upplevelsen av att det är roligt står i fokus för ämnet där det kan finnas en
oro hos lärarna att eleverna uppfattar momenten som tråkiga. Ämnet legitimeras genom
att eleverna upplever det som roligt, vilket inte tycks gälla för andra ämnen, enligt inter-
vjuade lärare. Förmodligen ifrågasätts inte tråkiga övningar eller upprepande av övning-
ar för att öka kunskap och färdighet i andra ämnen. I idrott och hälsa betonas upplevel-
sen av ämnet och inte färdighetsträning.

Målet med undervisningen i idrott och hälsa, vad är det?
Det är väl mer att dom ska tycka att det är roligt, att dom ska bli trötta plus att
dom ska få pröva på olika saker som dom kanske kan fastna för.

Vad dom ska få med sig ut i livet? Ja en positiv bild av att röra sig tycker jag.

Om jag säger så här att i matte, vad ska dom kunna där?
Jo, det kanske är lätt att pricka upp, asså jag ser inte som min uppgift som idrotts-
lärare att dom ska kunna stå på händer i fem minuter och göra det och göra det
och göra det och göra det, absolut inte utan det har jag backat ifrån och det tror
jag inte är det viktigaste heller.

Nej.
Utan det viktigaste är att, hade jag haft redskap med en del av killarna här tio
veckor så skulle dom tycka att det hade varit skittrist med ämnet idrott. Och då
tycker jag det räcker att dom får prova på det.

Vad vill du med ditt ämne?
Jag vill att dom ska ha kul. Jag vill att de ska gå härifrån och känna att de har varit
bra och att de har haft roligt och nu ska jag gå och duscha. Och att alla ska röra
på sig så mycket som möjligt och även föröka skapa ett intresse för ett idrottsliv
att börja träna själv. Det är ju så.
Det är viktigt att det är roligt och att de skapas ett intresse. Och att de har rörel-
seglädje.

Läraren betonar vikten av lek vilket kan vara ett sätt att särskilja skolans undervisning
från den fria tidens idrott men också ett sätt att belysa hur ämnet ska utformas.

– Sen naturligtvis också en viss träning av alla dom där färdigheter och egen-
skaper som har med idrotten att göra, och har man bollspel då får det gärna vara
lite teknikträning också fast helst inbunden i lekar så att inte den där delen för-
svinner, att det är ändå lek och inte färdiga proffsiga spelet som är målsättningen.

Läraren refererar till tidigare erfarenheter av ämnet då det fanns tydligare krav (uttalade
eller outtalade i läroplanstexterna) på de färdigheter som eleverna skulle kunna utföra i
ämnet.

Då hade man mycket större krav på utförandet över huvud taget, man var myck-
et mer seriös än vad man är nu, alltså som lärare, nu är det mer lek.

Att ämnet ska uppfattas som roligt kan ha flera förklaringar, där ”det roliga” kan ses
som ett mål i sig men också ett medel för att underlätta inlärning, hjälpa läraren och för
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att eleverna ska orka med och stå ut med arbetsamma och fysiskt tröttande moment i
undervisningen. Det finns troligen en vetskap hos lärarna om elevernas utsatthet i äm-
net som särskiljer sig från andra ämnen, i och med att man byter om och duschar, visar
man upp hela sig själv och sitt kunnande på ett påtagligt sätt. Det kan därför vara än
viktigare att eleverna upplever ämnet som roligt för att övervinna eventuell  rädsla och
otillräcklighet. Ämnet har genom åren haft ett rykte om sig att vara populärt, vilket
också flera studier visar.22 Det kan i sin tur sätta tryck på lärarna att ämnet ”måste”
uppfattas som roligt. Att ha roligt genom fysisk aktivitet är inget mål som kan legitime-
ra idrottsämnets plats på skolschemat, vilket också Annerstedt tar upp i sin avhandling.
Cothran och Ennis berör även denna fråga när de visar att en undervisning där eleverna
har roligt, träffar kamrater och bara utför de aktiviteter de redan kan, till sist blir urvatt-
nad, meningslös och tråkig.23

”Fysiskt aktiv resten av livet”?
Förutom att lärarna betonar att ämnet ska upplevas som roligt och glädjefyllt uttrycker
lärarna att man ska vilja vara fysisk aktiv under hela livet i syfte att förbättra hälsan.

Men det är dom två mål som jag anser är viktigast, dels att man förstår betydelsen av
fysisk träning och fysisk aktivitet för sin allmänna hälsa och för att orka med och dels
för att kanske få en kick att hålla på med nånting livet ut.

Eleverna ska vara fysiskt aktiva för att motverka sjukdomar och undvika framtida sjuk-
skrivningar, ett tema som också återfinns i den massmediala debatten, där nyttan av att
röra på sig så att man kan motverka fetma och hålla sig frisk framkommer.24 Här talar
man först och främst om vikten av att få med de elever som inte är så aktiva, de som
man tror behöver det bäst.

Så jag tror att man försöker nog lyfta, i alla fall här hos oss, försöker vi lyfta fram dom
som inte rör på sig så mycket för dom är ändå dom viktigaste som inte ska bli dåliga
och sjuka så att säga.

Lärarna förmedlar ett vuxenperspektiv av att det är nyttigt att röra på sig och att man
mår bra om man motionerar. Man framhåller möjligheterna till ett friskare liv som
vuxen, istället för att betona vikten av att utveckla motoriskt kunniga barn. Ämnet kan
sägas vara till för att väcka viljan att röra sig även som vuxen. Ämnet ska inte bara vara
en upplevelse ”här och nu” utan också en investering inför framtiden i att fortsätta
motionera livet ut. Den kunskap som i första hand uttrycks är vikten av att eleven för-
står att röra sig som vuxen och inte känslan att vara ett rörelsekompetent barn. Ämnet
blir i sig ett medel för att nå målet att vara aktiv i vuxen ålder. Lärarna uttrycker viljan
av att uppmuntra till att eleverna ska fortsätta motionera i hopp om att hålla sjukdomar
och ömmande kroppar borta.

22 Se vidare Mattson, L. (1993).
23 Annerstedt, C. (1991) och Ennis, C. D. m.fl. (1997) ”Implementing curriculum within a

context of fear and disengagement” i Journal of Teaching in Physical Education,17 (1), pp.
52-57.

24 Lönn, M. (2003).
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Att detta är roligt – fortsätt motionera när ni blir vuxna. Och som vuxna och
många barn också som har så dålig hållning och så dåligt med muskler på ryggen
och får ont och så många sjukskrivningar, vi har folk här i huset också som är
sjukskrivna och har så dålig hälsa så det är det man ska undvika. Om vi kan
hjälpa dem och själv är jag inne i den här motionsbiten och Friskis och Svettis jag
vet ju hur viktigt och gott det är när man gillar ämnet.

Några lärare uttrycker att målet är att skapa ett intresse för fysisk aktivitet på fritiden,
vilket kan tolkas som att tiden vi lever i nu ska präglas av aktvitet. Att ”göra ingenting”
ses inte som något eftersträvansvärt. Att inte vara fysiskt aktiv på fritiden är att ”göra
ingenting”. Som god medborgare ska man ha en aktiv fritid.

Det jag anser vara viktigast det är att alla ska hitta nåt att göra som dom tycker
om och kan utöva själva. Det informerar jag dom om redan i sjuan,att det är
målet. Inte att det är att dom måste bli duktiga i nåt speciellt ämne.

Ja, att alla ska vara med och trivas och tycka att det är roligt så att dom fortsätter
att göra någonting på fritiden och om man får den där vanan så tror jag att man
använder den ganska mycket.

Som tidigare nämnts betonar några lärare att målet med undervisningen är att bland
eleverna skapa ett intresse för fysisk aktivitet när de blir vuxna. Andra lärare uttrycker
att eleverna ska lära sig betydelsen av fysisk aktivitet för att förstå hur kroppen funge-
rar. Detta menar de kan ske genom att eleverna exempelvis hoppar, snurrar, kastar,
springer, balanserar, höjer pulsen och anstränger musklerna väsentligt och samtidigt bli
informerade om vad som händer i kroppen. Undervisningsformen skiljer sig på så sätt
från när eleverna lär sig om hur exempelvis hjärtat och musklerna fungerar i naturkun-
skap genom att ha lektioner där de sitter i sina bänkar när läraren undervisar och där de
själva läser, gör övningar, svarar på frågor, exempelvis om hur kroppen fungerar.

Hmm, det tycker jag också är viktigt att jag, ja, det som jag kan vill jag att mina
barn ska också kunna. Men (mummel och tystnad) om jag gör något till exempel
en övning, till exempel sit-ups vill jag berätta varför dom gör den här sit-upsen
och vad det är bra på att visa lite grann så här och då vet dom att den här sit-
upsen är inte bara för att jag vill att dom ska göra det, dom gör sit-upsen därför
att det är bra för det och det, dom har ju nytta, det är inte för min skull. Det är
ju, dom gör ju det för sig själv.

Ja, till exempel på uppvärmningen då kan man enkelt ha koll på egen puls sen är
det lätt att räkna ut hjärtslag per minut. Då vet man direkt att under ansträng-
ningarna blodet cirkulerar fortare och transporterar näring och energi till krop-
pen.

Ja, och det är ett sånt exempel?
Ja, jag försöker göra det med enkla medel. Börjar man dra stora föredrag då som-
nar eleverna. När man gör såna enkla schematiskt då märker man så småningom
att eleverna behåller information så deras kunskaper om hur kroppen fungerar är
bättre.
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Hur stort är den här teoridelen?
Ja, jag vet inte. Jag i alla fall brukar jag inte dra strikta föreläsningar. Oftast är det
nåt moment inplanterat i olika samanhang. Vissa perioder tar man upp frågor …
Men först och främst kroppens funktioner, hur den fungerar och på ett mycket
enkelt sätt så att det går in och fastnar.

Den egna kroppen används som ”redskap” för att eleverna ska lära sig om hur olika
idrotter fungerar, men också för att på ett medvetet sätt lära sig ”nyttan” av fysisk akti-
vitet och träning. I och med att man genomför olika moment ska eleverna lära sig om
vad, hur och varför man tränar kroppen. Ämnet blir då ett medel för att tillägna sig
kunskap om exempelvis träning och fysisk aktivitet. Läraren informerar om vad man
tränar och varför träning är viktigt. Däremot framkommer det inte om och i så fall hur
problemformulering och reflektion i ämnet genomförs. Risken är att eleverna endast
genomför aktiviteter och får information som inte kopplas till lärdom i ämnet idrott
och hälsa. De lärare som har undervisat under flera år menar att ämnet tidigare var mer
ett färdighetsämne medan det idag är viktigare att man rör på sig utan krav på utförande.

Alla ska tycka om att röra på sig, det är målet. Förut var det mer att man kunde
även titta på hur man gjorde saker och ting och var lite mer petig. Så att det är ju
inte samma ämne över huvud taget tycker jag.

Plus att eh, jag vet inte man kan ju inte säga heller att det är fler barn som är
aktiva eller inaktiva, det har jag ingen uppfattning om men ämnet är väldigt
mycket annorlunda i alla fall och det tror jag inte bara är hos mig utan man var
seriösare på att få fram riktiga produkter av olika ämnen inom idrotten, nu är det
mer totalt att det är viktigt att dom kommer igång och det är på nåt sätt viktigare
också just som det är nu.

Eh, Ja dom ska bli trötta som sagt […]

I ovanstående citat uttrycks att målet är att man ska skapa ett intresse för fysisk aktivitet
även som vuxen och att man ska vara aktiv på lektionerna. Aktiviteten står i fokus både
idag och i framtiden. Man ska skapa lust att röra sig livet ut. Vad eleverna sedan gör i
form av olika övningar eller hur övningarna utförs under lektionerna verkar vara min-
dre viktigt. Det framkommer också att ämnet kan ses som ett medel för att få ökad
kunskap om kroppen och fysisk träning genom att eleverna gör och läraren informerar
om vad, hur och varför man gör olika övningar. Risken är att undervisningen endast blir
aktiviteter utan koppling till förståelse eller förtrogenhetskunskap i ämnet. Inte heller
framkommer det om ämnet kan bidra till motorisk utveckling och färdighetsträning i
form av utmaningar att våga mer eller öka sin fysiska kapacitet.

”Att behärska kroppen och sina handlingar”
I följande tema talar lärarna om de färdigheter som de vill att eleven ska tillägna sig
genom övningar. De beskriver en känsla i kroppen som de vill komma åt snarare än
preciserar vilka färdigheter eleverna ska kunna. Kunskaperna kan ses som en möjlighet
för eleverna att kunna hantera och behärska sin kropp i vardagen. Vad det innebär att
hantera sin kropp framgår inte tydligt. Några lärare refererar till motoriskt kunnande,
medan andra beskriver hur man ska känna sig, vilket inte enbart kan kopplas samman
med fysiologiska aspekter.
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Ja, att övningarna skulle vara korrekt gjorda, det skulle vara sträckta ben, det
skulle vara snyggt, det skulle vara finish, det skulle vara en avslutning. Nu är man
bara glad om dom vet var dom har sina saker och kan behärska kroppen.

Man ska lära sig att hantera sin kropp helt enkelt. Det är a och o, sen hur mycket
man vill lära sig att hantera sin kropp, det måste va var och ens, så att man känner
sig nöjd.

Det är att eleverna ska våga vara med, många vågar ju inte. För att dom inte har
det naturligt i vardagen, och försöka få med alla.

Det är med andra ord inte endast fysiska kunskaper utan även psykologiska och sociala
kunskaper för att stärka individens självförtroende som det kan innebära att hantera sin
kropp. Lärarna talar om att man ska känna sig nöjd med sin kropp och möjliggöra för
alla att våga delta. Det blir med andra ord en form av fostran utifrån hur lärarna vill att
eleverna ska vara mot varandra och hur de ska uppträda i grupp. Så gott som alla lärare
betonar en slags social fostran i undervisningen och att den sociala fostran är ett mål i
sig för undervisningen.

Deltar i undervisningen och försöker göra sitt bästa. Samtidigt tillkommer socia-
la faktorer, hur de uppträder mot varandra och hur de agerar och så vidare.

Ja, gemenskap naturligtvis och social kompetens, det är ju mycket det också att
kunna jobba i grupp, kunna anpassa sig i en grupp.

… där betyder ju det så mycket och att en elev som är duktig kan ge beröm
till en annan. Jag tycker det är kul att sätta dom i ring och prata om saker
och ting, sociala biten på gympan tycker jag är jätteviktig alltså.

Ja det är väl att skapa en positiv stämning i gruppen. Försöka hjälpa alla att
få ta del av alla olika moment. Alla får pröva på olika saker.

Ett led i undervisningen som lärarna vill förmedla är att eleverna ska klara av att spela
olika spel utan att det finns en auktoritet som styr eller bestämmer regler. De ska med
andra ord kunna lösa eventuella konflikter som uppstår.

Oj… man ska lära sig att vara en god kompis och kunna samarbeta, man ska
kunna spela boll ihop utan att det står en domare och styr allting och visar ut och
visar in. De ska klara mycket själva att spela ihop och sen går de ut på rasten och
spelar ihop också.

Lärarna betonar också vikten av att uppmuntra varandra och inte ha roligt på andras
bekostnad som ett led i den sociala träningen. En anledning till att det betonas kan vara
den exponering och utsatthet som ämnet innebär. I andra ämnen finns det möjligheter
att ta en mer tillbakadragen roll där man inte heller behöver visar upp sig på samma sätt
som man mer eller mindre är tvungen till i ämnet idrott och hälsa.

Ja målet är att man ska få alla att tycka om att röra på sig och hitta sitt sätt att röra
på sig och att dom, och framför allt tycker jag att ett stort mål för oss det är att få
dom andra att inse att jag som är bäst, jag behöver ju inte träna så mycket på just
det här, jag kanske kan gå åt sidan och sitta och peppa eller vara målvakt och såna
saker. Det tycker jag är en stor grej utav mitt jobb och få dem att förstå att man
kan inte liksom skratta eller säga dumma saker utan den som är duktig den släp-
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per fram den som inte är duktig, har man nått det målet så tycker jag att man har
nått väldigt långt.

Ja, att de har motionstillfällen men att dom kan agera, bygga upp självförtroen-
det genom att skapa samarbete. Den sociala biten tycker jag är en enorm bit. Att
alla i idrottsgruppen eller klassen har samma rättigheter att vara med.

Jaa, jag kan inte säga att jag främst ser det som att dom ska bli duktigare på
nånting. Det sköter de själva på fritiden. Men att dom ska, ja social duktiga måste
jag säga, gentemot, sportsligare och duktigare på att hantera konflikter. Leda lek-
tioner, bli ansvarstagande.

Man skulle kunna uttrycka det som en social fostran där eleverna ska fostras till ansvars-
tagande individer för sin egen kropp men också för sitt agerande gentemot andra.

Dels vill jag att dom ska känna den här känslan i kroppen av att man har frestat
på den lite och sen det kan jag ju inte lyckas med varenda gång det här andra men
det är ju då att dom känner att yes, jag fixade det! Jag kom ett steg längre idag,
den här känslan.

Ja, jag vill att dom ska kunna kämpa när det tar emot, bita i lite. Det känns väl
nästan så att en del barn är lite bekväma kanske.

Förutom att man ska ”behärska kroppen” utifrån hur man uppträder så ska kroppen
behärskas i form av hur man utför övningar och hur man klarar av att pressa kroppen
till fysisk aktivitet.

Det finns ett inslag av att fysisk aktivitet ska kännas i kroppen, det ska ”göra ont”.
Eleverna ska härdas att tåla och behärska smärta, en form av karaktärsdaning och disci-
plinering som kan ses som ett mål för undervisningen. Ett centralt motiv är aktivitet
mätt i antal svettdroppar och inte själva kravet på färdighetsträningen i form av att man
utför övningarna korrekt med exempelvis sträckta vrister i hjulningen. Att lära sig utfö-
ra olika spel och övningar blir inte det viktiga, utan ämnets olika  aktiviteter blir istället
ett medel för att nå målet, vilket i detta fall är mer kopplat till elevernas aktivitetsgrad
under lektionerna. Kravet på hur övningarna utförs är mindre viktigt och vissa lärare
väljer bort övningar där inte eleverna kommer upp i puls eller svettas. En hög energiom-
sättning och kaloriförbrukning kan därmed också sägas vara en del lärares mål med
undervisningen.

Om du ser idag då, om du beskriver den undervisningen du har idag.
Hur ser den ut?
Ja det är väl samma sak där, jag vill ju få barnen att röra sig så mycket som möjligt
under den tiden dom har idrott, bli så trötta som möjligt. Eh, och jag tänker och
så jag känner mig inte stressad direkt av att hinna med alla olika idrotter, det gör
jag inte, jag försöker att skala bort det lite.

Vad skalar du bort?
Eh, om dom har idrott så pass kort tid i veckan som dom har nu då resonerar jag
nog så att jag lägger inte så mycket tid vid saker där dom kanske inte får röja av
sig så mycket. Till exempel som att träna kullerbyttor utan jag vill få dem att bli
så svettiga som möjligt.
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Några av lärarna undervisar även i de högre åldrarna och refererade i intervjuerna till
hur de resonerade kring betygssättningen och att det värderas högt att man jobbar hårt
och kämpar. Att röra sig på lektionerna blir det viktiga, inte vad man uppnår
färdighetsmässigt i form av prestation i förhållande till exempelvis motoriska, gymnasti-
ska och idrottsliga färdigheter. Det vore intressant att studera om det gäller även för
andra ämnen. Räcker det exempelvis i matematik att vara aktiv och räkna antal sidor
oavsett om det man räknar blir rätt eller inte?

[…] sen utifrån det så tittar jag hur dom har jobbat. Har dom verkligen försökt
att anstränga sig, bara komma och vara eller har dom försökt anstränga sig och
jobbat kanske inte sådär jätteduktigt men ändå har dom kämpat och jobbat så
där jättebra under hela terminen och har gått framåt lite grann och visat att kan-
ske inte min kropp är inte den som jag kanske vill ha eller så men ändå så har
dom jobbat så då tycker jag att då har dom förtjänat kanske inte ett VG så där
med, det ger jag gärna personer som, som jobbar jättebra under hela terminen.

Eftersom ämnet bedrivs under omständigheter som merparten av tiden kräver ombyte
och särskild utrusning sker även inlärning av hur man ska bete sig i ämnet. Några lärare
poängterar dessa moment som en del i undervisningen. Tidigare läroplaner har uttryck-
ligen skrivit in hur klädseln ska se ut och hur hygienen ska skötas i samband med fysisk
aktivitet.25

Eh, det första är ju när varje termin börjar skickar jag ju hem en planering till
eleverna och eh då skriver jag alltså några rader på att jag vill att dom ska va
ombytta för att, just för att dom ska lära sig det och att man har med sig handduk
och att man duschar efter även om man kanske inte blir svettig för att dom ska få
in det att det är jätteviktigt att man har skor på grund av skaderisken, man kan
bli trampad på en tå.

I detta sammanhang kan det nämnas att en lärare tog upp om det ska vara nödvändigt
att duscha i samband med undervisningen eftersom flera av eleverna, särskilt i de lägre
åldrarna är mer svettiga och aktiva i sina vanliga kläder under rasterna än vad de är
under lektionerna i idrott och hälsa. Att byta om är något som också uppfattas som
negativt bland eleverna i år fem (Se Håkan Larssons artikel om elever i år fem).

Sammanfattningsvis kan sägas att ämnet blir en form av karaktärsdaning där krop-
pen disciplineras för att tåla påfrestning och smärta, mer än att betona färdighetsinlär-
ning och förståelse för kroppsrörelse, motorisk färdighet och fysisk aktivitet. Kanske får
man färdighetsträningen automatiskt genom att man är aktiv, men det är inget lärarna
uttryckligen beskriver utan istället tonar man ned färdighetsträningen till förmån för
aktivitet i syfte att förbruka energi. Genom att vara aktiv och anstränga sig ska även
självförtroendet stärkas. Att komma i tid, ha rätt utrusning, byta om, duscha, trötta ut
sig och följa regler är också kunskaper som eleverna ska tillägna sig i ämnet. Lärarna
uttrycker en vilja att man i ämnet tränas till att verka i grupp och ta ansvar för sina
handlingar. Det blir en form av social fostran där alla ska ges möjlighet att våga delta
och där blottläggandet av kropp och handlingar som kommer till utryck på grund av
ämnets karaktär, ska tonas ned till förmån för att skapa en trygg miljö, där alla ges
möjlighet att delta och göra sitt bästa. Lärarna skulle kunna hänvisa till skolans värde-

25 Se vidare Lgr 80 Läroplan för grundskolan (1980).
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grund vad det gäller människolivets okränkbarhet, demokrati ochjämlikhet,26 men ef-
tersom det framkommer i enkätstudien som föregick intervjuerna att de flesta lärarna
anser att det är mindre viktigt att uppfylla läroplanens mål, är förmodligen talet om
sociala fostran mer ett uttryck för vetskapen om den utsatthet som flera elever kan kän-
na i ämnet.27

”Idrott och hälsa är något annat än den fria tidens idrott”
I nedanstående citat poängterar lärarna att det man gör i ämnet är något annat än den
fria tidens idrott.

Ja, dels tror jag har man ovanifrån fått signaler att man ska inom skolidrotten inte
främst ska se nån förlängning av föreningsidrotten utan mera en verk-samhet
som ska gynna alla elever som ska ha med mer hälsa att göra, så alla elever får ut
nånting av det. Och när man har det som huvudprincip då ger de sig själva att
prestation inte kan vara längre huvudsyftet inom skolidrotten.

Jag blir helt, jag är väldigt öppen och rak både mot föräldrar och barn och det ger
resultat alltså. Jag har inte det här så ofta som man hade förut, åh får vi inte spela
med dribbling, får vi inte göra det, det här är väl ingen riktig fotboll, utan jag går
ut med det, det är inte som när man är på fritiden och har valt en aktivitet som
jag själv vill gå på. Jag kan inte servera det här, det finns inte en chans och jag
tycker att det har gått hem.

Många av våra barn och ungdomar ägnar sig åt fysisk aktivitet inom Riksidrottsförbun-
dets föreningsidrotter.28 Deras erfarenheter av dessa aktiviteter kommer att påverka un-
dervisningen när aktiviteter som kommer från tävlingsidrotten ska utföras, men med ett
syfte och i en tappning där prestation handlar om att delta och vara aktiv, inte om att
kora vinnare och förlorare. Det kan uppfattas som att man inte kör ”riktiga” idrotter
eftersom exempelvis regler kan skilja sig från de tävlingsidrotter som man utför på kväl-
larna.

Vi kör inte så mycket efter riktiga regler. Det är vissa elever som går på fotboll
och hockey och bandy och kommer in med speciella regler och okej då prövar vi
det om det är något som passar oss.

Det är att eleverna ska våga vara med, många vågar ju inte. För att dom inte har
det naturligt i vardagen, och försöka få med alla. Sen försöker jag skilja mellan
skolidrott och kvällsidrott, fritidsidrott och lära dom, ja, lära dom skillnaden. Att
det finns en skillnad.

Att det skapar en viss frustration hos både elever och lärare framgår eftersom flera lärare
betonar att de måste särskilja ämnet från elevernas egna erfarenheter från den fria tidens
idrott. En annan aspekt är att tävlingsidrotten har haft stort inflytande över ämnet, dels
för att de flesta lärarna själva har varit aktiva och fostrats inom tävlingsidrotten vilket
gör att deras erfarenheter kommer att påverka undervisningen,29 dels för att det ges färre

26 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklasser och fritidshemmen. Lpo 94, Lpf 94, s. 5.
27 Se även Lundvall, S., Meckbach, J. & Thedin Jakobsson, B. (2002).
28 Se även Engström, L-M, (2002).
29 Ännu opublicerat material från lärarstudien i projektet Skola-Idrott-Hälsa, 2001.
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centrala riktlinjer i ämnet. Det senare kan göra att man som lärare vänder sig till det
etablerade och kända, i detta fall idrottsrörelsens aktiviteter. Annerstedt skriver att perio-
den 1970-1994 präglades av osäkerhet inom ämnet vilket gjorde att ämnet blev allt mer
likt föreningsidrotten.30

Lärare som har verkat länge i ämnet ser en förändring i form av mindre färdighets-
träning och krav på korrekt utförande idag jämfört med tidigare. Det kan också härle-
das till debatten om att alla elever ska vara med och ges möjligheter till fysisk aktivitet.
Särskilt de som inte är aktiva på sin fritid.

Förändringar av ämnet
I föregående avsnitt talade flera lärare om skillnaden mellan ämnet idrott och hälsa och
den fria tidens idrott. Sex av de intervjuade lärarna har 20 års erfarenhet eller mer som
lärare i ämnet. De vittnar om en förskjutning av innehållet i ämnet från föreningsidrot-
ten, med betoning på prestation och tävling, till ett innehåll med mer lek och aktiviteter
för alla.

Ja men när jag började, det är ju trettio år sen då hade man alla olika redskap och
sen hade man betygsättning i alltihopa. Man hade olika gränser då på den tiden.
[…] sen så gick det över till ettan till femman och då hade man olika nivåer, olika
serier man skulle klara av i de olika redskapen för att uppnå betyg. Sånt har man
inte nu.

Vidare menar de att krav på korrekt utförande av övningar, underlag för betygsättning
samt uppnåendemål som tidigare uttrycktes i läroplanen idag lyser med sin frånvaro.

Ja, kraven då i redskaps då har ju ändrats. Förr hade man ju krav när man gick i
femman och sexan att man skulle kunna stå på händer i stort sett, man tränade
handstående under varje lektion som uppvärmning. Går man in i femma eller
sexa idag och säger att dom ska stå på händer mot väggen så är det inte många
som klarar det.

Tidigare hade man specifika färdighetsmål för undervisningen, vilka eleverna tränades i
att klara av. Dessa var också betygsgrundande. Idag verkar det inte finnas en systematisk
träning av övningar i syfte att uppnå exempelvis vissa gymnastiska färdigheter såsom
handstående, hjulning eller kullerbytta. Det kan i sin tur bero på att kursplanerna inte
är lika specificerade utan mer övergripande.

Nej det är bara att man, ja det blir ju naturligtvis, om man tränar varje gång att
stå på händer så skulle dom ju kunna göra det. Det tror jag. Så ibland har jag haft
såna teman, nu ska jag ha den här klassen och så ska jag ha handstående som
uppvärmning innan vi börjar så att då fungerar det bättre.

Lärarna är medvetna om att övning ger färdighet och tränas olika moment kommer det
att ge resultat vad det gäller elevernas färdigheter. Att man avstår från färdighetsträning
kan bero på, vilket framkom tidigare i artikeln, att man först och främst vill att eleverna
ska uppfatta ämnet som roligt. Håller man på med aktiviteter som man inte tror är lika
uppskattade exempelvis gymnastik och dans, finns det en risk att eleverna tröttnar.
Dessutom ställer många övningar krav på motorisk färdighet som kanske få elever besit-

30 Annerstedt, C. (2000).



   Britta Thedin Jakobsson   115

ter. Undervisning med allsidig motorisk träning kan vara en större didaktisk utmaning
än att genomföra undervisning i olika bollspel som eleverna känner till. Att ändra un-
dervisningsformer kräver en stor psykologisk mognad och trygghet hos lärarna. Lärar-
nas vetskap om elevernas utsatthet i ämnet kan vara en orsak till att man inte vill ge-
nomföra undervisning som tydligt synliggör kunskapsbrister för såväl klasskamrater som
eleven själv. Lärarna är medvetna om ”att övning ger färdighet” med det krävs tydliga
motiv till varför man ska träna specifika färdighetsmoment som ska utföras korrekt.
Lpo 94 ger övergripande riktlinjer men preciserar inte specifika övningar eller betonar
krav på korrekt utförande efter vedertagna sätt. Tänkbart är därför att tävlingsidrotte-
rna oftast utgör normen. Lpo 94:s intentioner är att varje skola ska skriva sin egen lokala
arbetsplan och utarbeta betygskriterier för ämnet. Det i sin tur ger i praktiken olika
inriktningar för ämnet och undervisningen (se Håkan Larssons artikel om lokala
arbetsplaner). Att ämnesinnehållet har förändrats där redskapsgymnastik givit vika för
mer bollspel är helt klart. Det framgår också tydligt att lärarna vill tona ned eventuella
tävlingsmoment och krav på prestation i form av exempelvis gymnastiska övningar. Att
tävla och konkurrera är det man är minst intresserad av att förmedla i ämnet. Däremot
vill man lära elever att ta med- och motgångar för att på så sätt förbättra självkänslan.31

Lärarna refererar ofta till att man genomför olika idrottsliga aktiviteter men man ut-
trycker sällan att målet är att man ska lära sig olika idrotter eller att idrotta. Det framgår
dock att man vet vad idrott är och att idrott finns med i undervisning på ett självklart
sätt. Det är mer än vad man kan säga om begreppet hälsa trots att det ingår i ämnets
namn. Endast en lärare nämner under intervjun att målet med ämnet är att vara fysiskt
aktiv för sin allmänna hälsas skull. Eftersom mitt intresse är att undersöka vad hälsa är i
ämnet idrott och hälsa enligt lärarna, föranledde det mig att specifikt fråga vad begrep-
pet hälsa innebar och hur det kom till uttryck i undervisningen. I följande avsnitt kom-
mer lärarnas tal om hälsa att redovisas.

Lärares syn på och arbete med hälsa
På frågan vad hälsa innebär och hur det kommer till uttryck i undervisningen svarar
flera lärare svävande och tveksamt. De verkar inte ha reflekterat särskilt djupt över att
ämnet heter idrott och hälsa och hur det påverkar undervisningen. Lärarna refererar
ofta till något som de betecknar som teoretisk kunskap till skillnad från idrott som de
ser som praktisk kunskap. Med teoretisk kunskap menar lärarna undervisning i tradi-
tionella undervisningssalar där läraren gör genomgångar och eleverna förväntas göra
skriftliga och muntliga framställningar, samt tillägna sig kunskap genom att lyssna, skri-
va och möjligen diskutera. Praktisk kunskap är då något man utför ”med kroppen”
exempelvis att hoppa, göra sit ups mm. Sven-Erik Liedman skriver sin bok Ett oändligt
äventyr – om människans kunskaper att i skolan får barnen veta att kunskap kan delas
upp i olika fack, vilket jag bl a associerar till att man inom skolans värld refererar till
teoretiska och praktiskestetiska ämnen. Liedman skriver att:

Den mest omhuldade gränslinjen i kunskapsvärlden är den mellan teoretiska verk-
samheter och praktiska.32

31 Se även Lundvall, S., Meckbach, J., Thedin Jakobsson, B. (2002).
32 Liedman, S-E (2002), s. 41.
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Han fortsätter med att all sysselsättning är i grunden praktisk,

[…] men inget arbete är i sig teoretiskt; vi arbetar alla med kroppen, hjärnan inbegri-
pen.33

Min tolkning är att lärarnas tal om praktisk och teoretisk kunskap kan förklaras mot
bakgrund av ovanstående resonemang. Hälsa är något man förknippar med teori och
”talad” kunskap. Man kan t.ex. läsa om syreupptagningsförmåga, till skillnad från idrott
där det handlar mer om kunskap i att ”göra” (outtalad kunskap). Visst kan man läsa om
idrott men lärarna beskriver det som något man gör i form av att exempelvis spela istäl-
let för att läsa om hur man spelar. I följande citat menar läraren att hälsa är något som
tas upp i så kallade teoretiska ämnen:

Ja, hälsa har jag inte på idrottstimmarna då relaterar jag till teori, hur dom mår
osv. utan det har vi på andra lektioner. ANT t.ex.34

Jaaaa…paus … jaa… det har jag inte funderat på det är så himla mycket men jag
har den här boken är min bibel just nu Rörelse och Idrott och det är mycket
hälsa… /paus/… begrepp också på våren 6:orna så har vi mmm hälsa med vand-
ringar med frågor som rör hälsa då är det muskler och syreupptagning och lite så
där teoretiska begrepp och då tänker jag varje vår när vi har detta det här ska in i
undervisningen det ska komma in på alla timmar och så glömmer jag bort det. Ja
tror jag kanske förmedlar lite hälsa, jag cyklar till jobbet och man har bra skor
och man plåstrar om dom och pratar om muskler och skador. Dom kommer
med sina bekymmer och så där … …men det kommer inte in som en röd tråd.
Nej…

Idrott innebär inte automatiskt hälsa utan här talar man om friskvård, vad man äter, om
man cyklar etc. Det råder med andra ord osäkerhet om vad begreppet hälsa är och vad
det ska innefatta. Frågan gav ibland upphov till en viss förlägenhet över att läraren inte
tydligt har definierat vad begreppet innebär för sig själv eller hur det tas upp i undervis-
ningen.

Ja det är ju klart det är ju friskvård, hälsa är ju att röra på sig så. När jag tänker på
hälsa mer så tänker jag på; hur äter ni? Hur mycket sover ni? Och detta det vikti-
ga i att röra på sig även på sin fritid, att cykla till kompisen istället för att bli
skjutsad och ja. Det är det här den teoretiska diskussionsbitarna som jag känner
att jag att det ger jag inte utrymme till. Det är faktiskt väldigt bra med ett sånt
här samtal!! Åh, det får bli lite självrannsakan här ja!

I föregående citat har flera andra områden behandlats, såsom kost, sömn och droger,
vilka inte tas upp då idrott diskuteras. Flera lärare talar om hälsa utifrån ett fysiologiskt
perspektiv där konditionen ska höjas för att man ska orka med andra ämnen. Att uppnå
en god fysiologisk hälsa ses som ett komplement till övriga ämnen. Genom att hälsa
finns med i ämnet legitimeras ämnets existens. Ämnet sägs också ge rekreation för skol-
arbetet:

33 Ibid., s. 41.
34 Med ANT menas undervisning om alkohol, narkotika och tobak.
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Ja, men allmän inriktning på att hålla sig i god fysisk kondition och skick och att
hålla kroppen i form. Att se hur sambanden mellan hyfsat god kondition och ork
t.ex. i teoretiska ämnen i ett annat sammanhang. Att eleven förstår såna sam-
band, det tycker vi är viktigt.

Några lärare talar kring hälsa i termer av att de informerar om exempelvis vikten av vila
och stretching efter fysiska aktiviteter. En instrumentell syn på kroppen och på kunskap
framkommer där kunskap förmedlas genom att man informerar om hur man bör bete
sig för att uppnå en god hälsa. Hälsa erhålls då man beter sig förnuftigt.

Vi jobbar med det genom att prata med dem, att visa filmer, att efter pass med
fysisk aktivitet så går vi igenom det som är viktigt efteråt och avkoppling eh,
stretching, allt sånt där och försöker också få en respons av eleverna, hur dom
upplever dom där aktivitetspassen i samband med långa teoretiska pass.

Hälsa ses som ett tema vilket ger möjlighet till integration med andra ämnen.

För mig är det att på den här nivån då, nu har jag ju bara som sagt upp till och
med sexan, då gäller det att barnen ska veta och jag har alltså inom NO då så tar
man ju upp dom här bitarna hur kroppen ser ut, vad som är nyttigt, vad som är
viktigt, vad man ska tänka på, lite kost och motion och sjukdomar och det gäller
då att ja, att få dom att förstå att det är viktigt dom här grejerna. Jag brukar ofta
låna ner elever från sexorna då som kan lite mera och ha t.ex. stationssystem och
redskapsbanor då vi pratar kondition och sånt och dom får vara med och prata
och fråga osv. och det ger ungarna väldigt bra tankeställare så att dom ska ju
liksom få information hur kroppen fungerar och hur jag kan påverka min kropp
positivt och negativt. Det är ju det som, det är ju hälsobiten då för mig.

Det väcker frågan om det inte är möjligt att integrera hälsa i ämnet idrott och hälsa utan
stöd från andra verksamheter i skolan. Är det så att hälsa inte går att integrera med
idrott? Några av lärarna kopplar ihop idrott och fysisk aktivitet som hälsa, men uttryck-
er sig som om det egentligen inte är politiskt korrekt att tala om hälsa i samband med
idrott. Samtidigt omnämns hälsa i andra delar av Lpo 94 och inte enbart i kursplanerna
för idrott och hälsa, vilket kan föranleda en stävan mot att integrera ämnet med andra
ämnen.

Ja, det kan jag ju klart säga att det här med hälsa aspekten det kommer väldigt
undanskuffat, det är väldigt undanskuffat det tar man upp olika saker bara i an-
slutning till vanlig idrott. Det är ingen teori, kost och motion men det har vi en
temadag i som vi jobbar ihop med hemkunskapsläraren där vi har en dag ute på
sportfältet och då pratar vi om kost och så dessutom så har vi då kopplat ihop
med motion. Dom har terränglöpning och softboll, golf och lite andra saker så
att det är väl det i stort sett som vi har. Nej det ska jag inte säga, ibland brukar vi
när det är dåligt väder och vi inte har då brukar vi gå ner och så visar vi nån film
om anabola steroider och sådär.

Ämnet heter idrott och hälsa, vad innebär det för dig?
För mig det innebär att de får lära sig och gå igenom så många idrottsmoment
det går att göra och samtidigt inte missa hälsa frågan.
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Hur, vad blir hälsa frågan då?
Då blir det förstås teoriinslag, vi har också under läsåret stadievis eller klassvis
extra aktiviteter.

Vad kan det vara för någonting?
Ja, en t.ex. nu på fredag hälsodag i xx.

Vad innebär det?
Det innebär att vanligt folk, alltså vuxna och barn, att lyssna på föreläsare att
prova på olika idrottsmoment. Styrketräning t.ex., simning.

Vem är initiativtagare till det här?
Det är hälsorådet i xx kommun som driver det här.

Hälsa är något som genomförs vid särskilda tillfällen och i större arrangemang i form av
aktivitetsdagar, temadagar, eller t.o.m med andra grupper i samhället där inte enbart
skolans elever och personal deltar och där initiativet kan komma från utomstående
grupper och organisationer.

Ämnet heter idrott och hälsa. Vad betyder det för dig?
Idrott är naturligt. Hälsa det är att må bra invändigt och utvändigt. Fysiskt och
psykiskt.

Mm. Idrott är naturligt säger du. Vad tänker du då på?
Att motionera, att må bra. Överhuvudtaget, som jag säger hela tiden, att hitta nåt
man tycker om.

Och när du säger det här med hälsa. Hur kommer det in i undervisningen?
Det är att vi pratar om det på ett naturligt sätt bara. Varför man idrottar. Vad,
vilka konsekvenser det får om man inte idrottar, ofta.

För andra lärare är det självklart att idrott och hälsa kopplas samman. Ovanstående citat
åskådliggör att idrott och hälsa ses som samma sak och dessutom är något som ”alla”
känner till. Idrotta leder till hälsa.

Sammanfattningsvis kan sägas att för lärare som undervisar i idrott och hälsa verkar
begreppet vara diffust och ingen verkar kunna säga hur det ska gestaltas i undervisning-
en. Hälsa uttrycks som något man ska uppnå men på vilket sätt man ska uppnå hälsa
konkretiseras inte. Mot denna bakgrund är det ganska naturligt att förstå den svårighet
som lärarna har med att uttrycka på vilket sätt hälsa ska komma till uttryck i undervis-
ningen. Några lärare anser att idrott och fysisk aktivitet är eller leder till hälsa. Bara man
vårdar kroppen i form av fysisk aktivitet når man hälsa. Ordspråket ”En sund själ i en
sund kropp” kan vara den syn på kroppen som ligger till grund för tanken att bara man
vårdar kroppen så mår själen bra. Andra ser hälsa som något som inte ingår i idrott och
fysisk aktivitet utan handlar mer om undervisning i kostvanor, avslappning, drogers
skadeverkningar m.m. Övervägande delen av lärarna ger ett osäkert intryck om vad
hälsa är och hur man tar upp det i undervisningen, vilket kan tolkas som att man fak-
tiskt inte har funderat särskilt mycket på ämnet. De flesta refererar också till hälsa som
något som ska förmedlas via information, vilket i sin tur ska ge möjlighet för eleverna
att bete sig förnuftigt och klokt vad det gäller sina levnadsvanor. Kanske är det så som
man säger att ”hälsa är något man vet vad det är när man saknar det”.
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Sammanfattande diskussion
Titeln på denna artikel är Basket, brännboll och så lite hälsa? Lärares uppfattning om vad
hälsa innebär i ämnet idrott och hälsa. I intervjustudien har lärarna talat om ämnet idrott
och hälsa, vad de vill åstadkomma med undervisningen, vilka mål och vilket innehåll de
har samt hur de uppfattar begreppet hälsa och hur det gestaltas i undervisningen. Förut-
om att studien givit ny kunskap så har den också väckt nya frågor. Ett av syftena i
studien var att undersöka hur hälsa kom till uttryck i undervisningen. Redan här blev
det för mig nödvändigt att ställa frågor om vad hälsa innebar för de intervjuade lärarna,
eftersom endast en lärare nämnde begreppet hälsa under vårt samtal. Som titeln antyder
är olika bollspel frekvent förekommande aktiviteter i ämnet. Hur hälsa kommer in i
ämnet är däremot inte lika lätt att svara på.

I likhet med tidigare studier visar det sig att lärarna lägger sig vinn om att ämnet ska
uppfattas som roligt. Att de lyckas framgår av elevernas svar att ämnet fortfarande är ett
av de populäraste ämnena.35 Förklaringen är inte endast att lärarna gör roliga lektioner
utan kan också ligga i att ämnet i stor utsträckning innehåller aktiviteter som eleverna
uppskattar och ägnar sig åt på sin fritid. Dessutom kan ämnet upplevas som ett avbrott
från andra skolämnen och som rekreation från andra ämnen. Andra praktiskestetiska
ämnen får ofta samma omdöme när elevernas röster blir hörda (se även Karin Redelius
artikel). Frågan är om vi kan legitimera ett ämne som först och främst uppfattas som
roligt och ger rekreation till skolans övriga undervisning. Samtidigt är det säkert en
stävan hos andra lärare att exempelvis förmedla läsglädje i ämnen som svenska och eng-
elska och räkneglädje i matematik. Skillnaden är dock den att man troligtvis inte behö-
ver motivera ämnet utifrån att det ska vara roligt utan ta fasta på lärandet i de olika
ämnena. Just lärandet i ämnet idrott och hälsa är intressant att ta fasta på. Läroplanen
ger indikationer på vad som ska förmedlas i ämnet där fysisk aktivitet och livsstilens
betydelse för hälsan är återkommande. Med den decentraliserade styrningen av skolan
idag är det upp till lärarna att själva forma sina kursplaner med utgångspunkt ifrån
läroplanen, vilket ställer krav på lärarensprofessionalitet att själv tydliggöra målen för
elevernas kunskapsutveckling i ämnet. Det ger stora möjligheter för lärarna att utveckla
mål och innehåll i undervisningen, samt ställa frågor om vad eleverna ska lära i ämnet
idrott och hälsa. Ingrid Carlgren och Ference Marton diskuterar i boken Lärare av i
morgon vad som kommer att krävas av morgondagens lärare. Carlgren och Marton me-
nar att vi måste lära oss att leva med att det inte finns något självklart rätt och fel och
utveckla förnuftiga sätt att hantera den vetskapen. De menar att; lärarnas professionella
begrepp är lärandet, dvs. utveckling av olika förmågor och förhållningssätt hos elever-
na.36 De skriver vidare att:

Lärarnas förståelse av hur elever fungerar och insikter om vad som krävs för att de ska
utvecklas till kunniga människor som är till glädje för sig själva och för andra kom-
mer enligt vår åsikt att fortsätta vara läraryrkets centrala fråga.37

Ämnet har stora potentiella möjligheter att hitta former för ökat lärande och fortfaran-
de uppfattas som roligt och stimulerande för eleverna, men det behövs ytterligare dis-
kussioner om vad ämnet ska innehålla. Vilka kunskaper ska bearbetas i ämnet och på

35 Eriksson, C., m.fl. (2002), Mattsson, L. (1993).
36 Carlgren, I. & Marton, F. (2000), s. 26.
37 Carlgren, I. & Marton, F. (2000), s. 12.
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vilket sätt ska det göras? Sker bollspel idag på bekostnad av lärandet av viktiga motoris-
ka färdigheter eller är bollspel ett sätt att lära social fostran och motorisk utveckling? I
intervjuerna framkommer att det är aktiviteter i fokus men sällan framträder vad man
vill förmedla kunskapsmässigt med aktiviteterna. Här vore det önskvärt att tydligare
utröna hur lärarna tänker sig kunskapsutveckling, hur planering av aktiviteter går till
samt hur de väljs ut, systematiseras och följs upp. Ämnet sträcker sig över många olika
moment av vitt skilda slag. Det är kanske dags att våga välja bort aktiviteter och tydlig-
göra kunskaper och färdigheter man vill förmedla i ämnet. Att i ord kunna formlera och
besvara de didaktiska frågeställningarna för olika ämnen är en fråga som ständigt måste
diskuteras och ifrågasättas av lärare. Det ska naturligtvis vara en återkommande fråga i
lärarutbildningen och bland lärarutbildare. Än viktigare blir det i ämnet idrott och häl-
sa eftersom många elever och de flesta lärare i ämnet har erfarenhet från fritiden där det
är idrottsrörelsen och den kommersiella idrotten som sätter sin prägel på utövandet.
Den erfarenheten avspeglar sig på idrottslektionerna, vilket gör det än viktigare att un-
dervisande lärare tydliggör och erövrar tolkningsföreträdet över ämnet och ämnesinne-
hållet. Det ger också större möjligheter att precisera undervisningsmetoder där lärarna
inte enbart informerar och ”undervisar om” exempelvis stretching utan istället sätter
fokus på elevernas lärprocesser och kunskapsprogression i ämnet.

Undersökningens huvudintresse har varit att belysa begreppet hälsa i ämnet idrott
och hälsa, vad hälsa innebär för lärarna och hur det kommer till uttryck i undervisning-
en. Som tidigare nämnts var det endast en lärare som nämnde hälsa under intervjuerna,
vilket fick till följd att jag ställde frågor om vad hälsa är för lärarna och hur de undervi-
sar i hälsa. I intervjuerna framkom att det var relativt svårt att definiera begreppet, vilket
inte är särskilt förvånande med tanke på att det trots omfångsrik litteratur och otaliga
debatter inom olika professioner som berör hälsa, inte finns en samsyn på vad begreppet
hälsa innebär. Det finns snarare olika inriktningar av hälsobegreppet och de verksamhe-
ter som berör ämnet.38 Diskussionerna inom hälsovården är ett av alla exempel. Trots
svårigheterna att definiera begreppet behövs det en samstämmighet för att överhuvud-
taget kunna undervisa och möjliggöra lärande och kunskapsutveckling i ämnet, varför
det är nödvändigt att lärarkåren inom idrott och hälsa definierar någon form av samsyn
på vad begreppet ska innehålla och hur undervisningen ska ske. Några lärare uttrycker
också en spontan önskan till självrannsakan vad det gäller hälsobegreppets plats i under-
visningen. Tre grupperingar framträder i intervjuerna:

•  Hälsa är något teoretiskt som man förknippar med traditionell klassrumsunder-
visning där man läser, svarar på frågor och diskuterar begreppet men där det fort-
farande ingår som en del i ämnet.

•  Hälsa har man i andra ämnen, såsom hemkunskap när man undervisar om kost
eller naturkunskap när man har moment som främst handlar om människokroppen.
Dessa ämnen kan integreras med idrott och hälsa men det förekommer inte sär-
skilt ofta.

•  Hälsa kan vara de aktiviteter som man genomför i ämnet. Genom att vara fysiskt
aktiv främjar man hälsan på kort och lång sikt. Hälsa är något man genomför
enligt förmedlingspedagogiken. Man informerar om varför man ska träna och på
vilket sätt olika övningar är nyttiga.

38 Se vidare Medin, J. & Alexandersson, K. (2000).
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Många lärare i idrott och hälsa gör ett fantastiskt arbete varje dag med våra elever. Inte
minst genom att de lyckas få så många att delta i undervisningen och uppleva att den är
rolig, stimulerande, samt att eleverna lär sig om kroppen, att agera tillsammans och om
fysisk aktivitet. Samtidigt erbjuder ämnet stora möjligheter till ökad kunskapsutveck-
ling för eleverna inom exempelvis motorisk utveckling, fysisk aktivitet, friluftsliv och
livsstilens betydelse för hälsan. Det är hög tid att lärare i ämnet idrott och hälsa tar
möjligheten att själva beskriva vilken kunskapsutveckling och vilka lärprocesser som ska
råda i ämnet. Både vad det gäller ämnet i allmänhet och hälsodelen i synnerhet. Det
kräver både psykisk mognad och djup ämneskunskap att våga ta ställning, våga välja
och våga välja bort, samt utforma undervisningen så att eleverna får grundläggande kun-
skaper att bygga vidare på i sitt livslånga lärande. Risken är annars att ämnet blir urvatt-
nat och mer och mer liknar ett antal aktiviteter ryckta ur sitt sammanhang där möjlig-
heterna till lärande försvinner. Risken är också att andra får tolkningsföreträde över
ämnet så att mål och innehåll styrs av andra än pedagoger med lång och gedigen utbild-
ning och erfarenhet.
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7. Vad lär man sig på gympan?

Inledning
Idrott och hälsa är ett ämne med gamla anor och en brokig historia. Genom de senaste
tvåhundra åren har såväl ämnets omfattning, innehåll och form som syfte och legitimi-
tet i den svenska skolan varierat starkt. Följande artikel syftar till att illustrera vad ämnet
idrott och hälsa kan vara idag, så som elever i år fem i sex olika klasser runt om i Sverige
uppfattar det. Hur ser eleverna på ämnet idrott och hälsa? Vad är meningen med ämnet
med deras ord? Vad gör man i ämnet? Vad lär man sig och vad ska man lära sig?

Ofta betraktas elevers utsagor om ämnen i skolan som uttryck för en delvis bedräglig
uppfattning om verkligheten. Ibland kan man höra uttryck som: ”Jag frågade eleverna
om de hade haft [ett visst innehåll/en viss aktivitet] och det hade de inte, men sedan när
jag frågade läraren så visade det sig att det hade de visst det.” Sådana uttalanden uttryck-
er ett antagande om att det är läraren som har tolkningsföreträde när det gäller vad som
sker i ämnet, det är lärarens uppfattning om vad som har hänt och vad som inte har
hänt som blir ”det verkliga”. Eleverna har, med detta synsätt, inte alltid riktig ”koll på
läget”. Här vill jag vända på steken. Skälet till detta är helt enkelt att det är eleverna som
står i centrum för lärandet och deras uppfattning av vad de gör, lär sig och tycker om
ämnet bör av den anledningen tillmätas stor vikt. Min ansats innebär med andra ord att
elevernas förståelse av ämnet är ett uttryck för erfarenheter och sätt att resonera om
idrott och hälsa som först och främst kan härledas tillbaka till ämnet själv.

Med detta synsätt kommer analysen att grunda sig i vad eleverna spontant säger om
ämnet som ett uttryck för deras sätt att tolka det de varit med om. Frågar jag vad en elev
varit med om i idrott och hälsa, så är mitt intresse inte i första hand riktat mot vad man
objektivt sett gör (om nu det över huvud taget går att säga något om), utan vilka intryck
och erfarenheter som ligger till grund för elevens sätt att gestalta ämnet. Det är framför
allt elevernas tolkning av ämnet och vad som händer där som intresserar mig, eftersom
även benägenheten att tolka vad som sker kan härledas tillbaka till ämnet. Eleverna lär
sig inte bara göra vissa saker i ämnet, de lär sig också hur de ska tolka det de gör.

Kapitlet kan gärna läsas i relation till andra kapitel i rapporten, framför allt de som
berör lärares syn på ämnet idrott och hälsa (kapitel 4-6) samt ett kapitel som berör
lokala arbetsplaner och styrningen av ämnet idrott och hälsa, där år 5 används som
exempel (kapitel 11). Det kan också med fördel jämföras med elever i år 8:s syn på
ämnet idrott och hälsa (kapitel 8).

Metod och material
Redovisningen bygger på 134 frågeformulär och 43 intervjuer med elever i år 5 i sex
olika klasser runt om i Sverige. Urvalet av skolor grundar sig i en tidigare genomförd

Elevers syn på idrott och hälsa i år 5

Håkan Larsson
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studie.1 Sex klasser i år 5 valdes ut, tre med en genomsnittligt låg grad av fysisk aktivitet,
tre med en hög. I dessa klasser fick samtliga elever fylla i ett frågeformulär. Eleverna
hade en timme på sig att fylla i formuläret. De flesta elever tog mellan 30 och 45 minu-
ter på sig. Detta frågeformulär berör, förutom ”ämnet idrott och hälsa i skolan” också
”idrott och fysisk aktivitet” (idrottsvanor), ”din fritid” och ”frågor om dig och din fa-
milj” (social position/bakgrund). Här kommer i första hand svaren från frågorna om
ämnet idrott och hälsa att analyseras. Huvudsakligen används i frågeformuläret slutna
frågor, ibland med möjlighet att kommentera. Ett fåtal av frågorna var öppna. Resulta-
ten av frågeformuläret har bearbetats med statistikprogrammet SPSS (version 11.5 for
Windows) Enligt de klasslistor vi fick tillgång till, gick sammanlagt 158 elever i de sex
klasserna. Bortfallet, 24 elever, handlar till största delen (enligt idrotts- eller klasslära-
ren) om sjukfrånvaro (9 elever), eller att eleven flyttat och bytt skola (9 elever). Ett litet
antal elever hade fått direktiv från målsman att inte delta i undersökningen (6 elever).

Åtta elever i varje klass valdes ut för intervju. Ursprungstanken var att de två mest
fysiskt aktiva respektive de två minst fysiskt aktiva flickorna respektive pojkarna skulle
intervjuas. Det var alltså tänkt att 48 intervjuer skulle genomföras. Av dessa kom 43 att
bilda underlag för analysen. 45 intervjuer genomfördes, varav två inte fastnade på in-
spelningskassetten. Av de ursprungligen 48 ”ordinarie” intervjupersonerna, kom 31 att
intervjuas, övriga var frånvarande (enligt ovan) eller avböjde intervju. Då någon elev
avböjde eller var frånvarande frågade jag antingen den elev som ”stod på tur” enligt
aktivitetsindexet, eller elever som visade intresse för att bli intervjuade (12 elever). Det
var något vanligare att elever med lågt aktivitetsindex fick ersättas med en reserv, än
elever med högt aktivitetsindex.

Intervjuerna genomfördes under skoldagen med en elev i taget, oftast i ett litet
grupprum i anslutning till klassrummet, och tog mellan 20 och 30 minuter. Formen för
intervjun kan betecknas som halvstrukturerad och innefattade, liksom frågeformuläret,
frågor om idrott och hälsa i skolan, idrottsvanor utanför skolan, fritidsvanor i vidare
bemärkelse och frågor om elevens sociala situation. Samtliga intervjuer bandades och
transkriberades sedan av mig. Analysen av intervjuerna har här begränsats till frågor
som rör idrott och hälsa i skolan. Jag har helt enkelt letat upp de ställen i intervjuerna
där eleverna spontant tar upp ämnet idrott och hälsa, eller, vilket var  det vanligaste, där
jag frågar om ämnet.

Resultatredovisningen och analysen har följande disposition. Först kommer jag att
redogöra för elevernas uppfattning om ämnet idrott och hälsa. Vad tycker eleverna om
ämnet – i relation till andra ämnen i skolan? Vad uppfattar de att man gör i idrott och
hälsa? Vad gillar de och vad gillar de inte med ämnet? Därefter ställer jag elevernas
synpunkter på varför ämnet idrott och hälsa är viktigt (eller oviktigt) och vad det är
man ska lära sig i ämnet i centrum. Tre aspekter som kan ses som relativt speciella för
ämnet idrott och hälsa betonas särskilt. Dessa aspekter handlar om 1) vem som bestäm-
mer i ämnet, om eleverna uppfattar sig kunna påverka innehåll och arbetssätt mm; 2)
hur man kan gestalta relationerna mellan flickor och pojkar i ett ämne som idrott och
hälsa; och 3) omklädningsrumssituationen. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion
kring ämnet idrott och hälsa utifrån elevernas gestaltning av ämnet.

1 Se Engström, L-M. (2004)
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Elevernas uppfattning om idrott och hälsa

Idrott är roligt

I grund och botten har alla elever i denna studie två lektionstillfällen i veckan med
idrott och hälsa. Lektionstiden varierar mellan 40 minuter och en timme. Antalet lek-
tionstillfällen har sedan på olika sätt utökats i några av klasserna, antingen genom att
eleven väljer idrott på ”elevens val” (ett tillfälle i veckan under en begränsad tidsperiod)
eller genom att skolan har ordnat det så att eleverna har tillfälle för rörelse eller fysisk
aktivitet även inom ramen för andra ämnen i skolan.

Tidigare studier om idrott och hälsa har givit vid handen att ämnet är mycket upp-
skattat av eleverna.2 Det gäller i allra högsta grad också eleverna i denna studie. På frå-
gan Vad tycker du om idrott? använder eleverna i intervjuerna adjektiv som ”bra”, ”ro-
ligt” och ”kul”. Endast en elev svarar på den direkta frågan att ämnet är tråkigt.

–  Tråkiga gympapass.
–  Okej, tycker du gympan är tråkig?
–  Jo, det är kul ibland, när vi har handboll och såna grejer, men … man brukar nästan

aldrig bli svettig på våra gympapass. (pojke)

Här vill jag passa på att illustrera relativiteten i elevernas utsagor om ämnet, en relativi-
tet som är kopplad till deras olikheter vad gäller fysisk prestationsnivå och idrottslig
bakgrund. Det som ovanstående ”idrottskille” uppfattar som tråkigt och alltför still-
samt, kan av någon annan elev i samma klass, utan samma idrottsliga bakgrund, uppfat-
tas som just det som är bra med ämnet:

–  Vad är det som är roligt med gympan?
–  Ja, vi har en bra lärare och för det andra så gör vi en massa lekar, vi gör inte för

mycket springlekar, så det inte blir för jobbigt … (flicka)

Åter andra elever i samma klass kan till och med tycka att undervisningen är tröttsam:

–  Idag spelade vi badminton … och så har vi jägarboll och sånt där … väldigt krävan-
de sporter.

– Okej, gör ni ofta sånt som man blir trött och svettig av?
– Ja, ofta. (flicka)

Många av de positiva eleverna uppger att de gärna skulle ha mer idrott och hälsa i sko-
lan. När jag bad dem precisera vad det är som är bra med idrott och hälsa, blev det
vanligaste svaret: ”allting” eller ”allt möjligt”, eller som följande flicka uttrycker
sig:

–  Allt … vi gör så mycket. Vi spelar, springer, leker, dansar … gör allt som är  roligt
(skratt).

Flera uppger vidare att idrotten är speciellt bra eftersom man får ”röra på sig”:

–  Man får röra på sig och så får man … ja, man sitter inte bara still och typ räknar
och så. (flicka)

2 Jfr. Mattson, L. (1993) och Eriksson, C. m.fl. (2003).
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I vissa fall konkretiserar eleverna det positiva genom att ange en eller några aktiviteter
som upplevs som speciellt bra eller roliga – aktiviteter som, på tal om ”allt möjligt”, får
ses just som möjliga aktiviteter och inte som de aktiviteter av alla tänkbara fysiska aktivi-
teter som appellerar till barnen. Detta är ett exempel på en lärprocess som sällan be-
grundas: i idrott och hälsa får man lära sig vad idrott och hälsa kan vara, vad som är
möjligt i idrott och hälsa. I intervjuerna nämns speciellt: lekar (Guldtackorna,
Spökboll), redskapsbanor/hinderbanor, dans, stafett, längdhopp och bollsporter. Eller
som några av eleverna säger, att man helt enkelt får ”springa omkring”. Undantagsvis
nämns också att idrottsläraren är bra, eller att man får tävla på idrotten.

I frågeformuläret anger 86 procent av eleverna att de ”alltid” är med på lektionerna i
idrott och hälsa, 12 procent att de ”oftast” är med, medan endast 2 procent rapporterar
att de deltar ”ibland”, ”sällan” eller ”aldrig”. 77 procent av eleverna svarar att de rör sig
”mycket och blir svettig/andfådd på lektionerna”, 22 procent att de rör sig ”ganska
mycket” och 1 procent att de inte rör sig särskilt mycket. 73 procent av eleverna uppger
att de vill ha mer idrott i skolan medan endast 1 procent vill ha mindre. Trots detta
instämmer 38 procent helt eller delvis med påståendet att ”jag tycker att idrotten i sko-
lan borde vara frivillig”. Hur som helst framgår det med all tydlighet att eleverna i år 5 i
denna studie har en mycket positiv inställning till ämnet idrott och hälsa.

Idrott och hälsa och andra ämnen
Hur värderar då eleverna idrott jämfört med andra ämnen? Tveklöst framstår idrotten
även här som ett av de bästa, ja till och med det bästa ämnet i bemärkelsen ”roligt”.

–  Är det nåt speciellt ämne du gillar bäst?
–  Ja, idrott. (pojke)

–  Hur tycker du om gympa jämfört med andra ämnen?
– … Det är nog roligare. (flicka)

Vad är det då som eleverna uppfattar som det speciella med idrott och hälsa? Åter hand-
lar svaren om just ”rörelsen”: ”man får springa och ha kul”, ”man får röra på sig”, ”man
… får röra på sig och springa runt och så där”, ”man springer och hoppar”. Precis som
tidigare använder eleverna gärna rörelse i polemik med andra ämnen som de uppfattar
som mindre roliga:

–  … det är mycket roligare än och bara sitta stilla och skriva i nå böcker och så …
man … får röra på sig och springa runt och så där. (flicka)

–  Man får röra på sig, tycker jag, istället för och bara sitta still på stolen och skriva
lite. (flicka)

För följande pojke verkar idrott och hälsa, tillsammans med slöjd, vara det enda roliga
som händer i skolan:

– Det är i alla fall tråkigt i skolan. […] Ja, förutom gympa och träslöjd och syslöjd.
– Vad är det som är tråkigt?
– Mh, jag vet inte, man måste sitta still på stolen. (pojke)
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Påfallande ofta räknar eleverna upp andra så kallade ”praktisk-estetiska ämnen” som,
jämte idrott och hälsa, är de roligaste ämnena: slöjd, hemkunskap, bild. Ofta handlar
det då om att man ”gör” något – syr, bakar, målar – något där skapandet och den egna
kroppen och upplevelsen står i centrum. Endast undantagsvis nämns så kallade ”teore-
tiska ämnen” som matte, svenska och engelska.

Även om den stora majoriteten av elever är positiv till ämnet, förekommer det elever
med en mer skeptisk inställning. 15 procent av eleverna svarar i frågeformuläret att de
helt (4%) eller delvis (11%) ”skulle vilja slippa vara med” på idrott och hälsa. 12 pro-
cent rapporterar att de ofta/alltid eller ibland känner sig oroliga när de har idrott i sko-
lan, 3 procent känner sig rädda och 35 procent känner sig dåliga. Dessa siffror kan med
fördel jämföras med siffrorna för år 8 för att få en bild av hur elevers uppfattning om
ämnet idrott och hälsa förändras.

Vad gör man i idrott och hälsa?
Bakom denna fråga döljer sig inte en strävan efter att avgöra vad som ”faktiskt” tilldrar
sig i gymnastiksalarna eller på skolidrottsplatserna. Betoningen ligger här alltjämt  på
vad eleverna uppfattar att de gör på idrottslektionerna och hur de gestaltar innehållet.
Man kan tänka sig att eleverna erinrar sig vad de nyligen har varit med om i idrott och
hälsa, eller vad de gör ofta. Man kan också tänka sig att eleverna nämner det som de
uppfattar som speciellt positivt eller negativt, eller det som verkar mest meningsfullt
(det som bär mening i mer neutral bemärkelse) i undervisningen.

På frågan Vad gör ni på idrotten/gympan? använder eleverna huvudsakligen sig av
namnen på olika aktiviteter – lekar eller idrotter/sporter – för att svara. På så vis skulle
man alltså även här kunna säga att det är själva görandet av aktiviteten som står i cen-
trum och inte vad man lär sig av det.

Liksom tidigare dyker också på denna fråga svaret ”allt möjligt” upp. Vad är då ett
möjligt innehåll i idrott och hälsa? Den aktivitet som nämns oftast, bland såväl pojkar
som flickor, är fotboll (nämns 25 ggr). Näst oftast anges hinderbana/redskapsbana (16
ggr). Försöker man gruppera aktiviteterna i olika kategorier, är lagbollspel den grupp av
aktiviteter som eleverna uppger oftast (57 ggr). Andra vanliga enskilda aktiviteter är
innebandy (11 ggr), basket (11 ggr) och löpning/terränglöpning (8 ggr).

Vissa aktiviteter förekommer mer specifikt i vissa klasser. Detta gäller framför allt en
del lekar (t.ex. Catch the Flag och Guldtackorna, favoritlekar som i de aktuella klasser-
na utövades vid tiden för intervjustudien vid de flesta idrottslektioner), och i viss ut-
sträckning också terränglöpning, där en klass brukade springa den så kallade Pigellin-
rundan på de flesta utomhuslektioner vid tiden för datainsamlingen.

Sammanlagt är det 155 aktiviteter som anges i de 134 frågeformulären, de flesta av
endast en eller två elever. Detta mångfaldiga sätt att se på idrott och hälsa kan uppfattas
som både en styrka och ett problem, en styrka i den bemärkelsen att fler elever kan hitta
meningsfulla inslag i ämnet, problem i den bemärkelsen att det blir svårt att entydigt
peka på vad som är ämnets kunskapsobjekt – vad det är man ska lära sig i detta ämne.
Vissa aktiviteter nämns över huvudtaget inte, till exempel dans och friluftsliv. Av detta
får man sluta sig till att dans och friluftsliv förekommer mycket sällan, eller åtminstone
att dessa inslag inte uppfattas som centrala och meningsbärande inslag i ämnet idrott
och hälsa bland dessa elever. Man kan alltså tala om att eleverna får lära sig att dans inte
är ett möjligt eller rimligt innehåll i ämnet.
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Det bästa med idrotten
Eleverna blev i intervjuerna ombedda att säga vad som är det bästa med ämnet idrott
och hälsa. Den vanligaste typen av svar blev att eleverna nämnde någon aktivitet. Även
här dominerar fotboll och några andra lagbollspel. Hinderbana och olika typer av lekar
är också vanliga svar.

Ett annat sätt att besvara frågan, var att ange, på ett mer kvalitativt sätt, vad som
eleven uppfattade som bra med idrott. En del saker hade med själva idrottandet att
göra, som att ”spela matcher” och att ”träna hårt”:

–  Ja, jo, jag tycker det är kul till exempel och spela matcher […] det är kul med
träning, tycker jag … det är kul och träna hårt och så.

–  Mh, vad är det som är speciellt med å träna hårt?
–  Eh … man känner … ja, att man varit duktig efteråt […] det känns skönt. (pojke)

Detta sätt att uttrycka sig om att träna hårt och känna sig duktig efteråt påminner om
ungdomars och vuxnas utsagor om varför man motionerar – en motionsdiskurs. Andra
svar gör gällande att man också kan gilla idrott för att man ”har en bra lärare”, för att
man ”lär sig mycket sporter” och att man helt enkelt ”får röra på sig”. Ibland dyker
också ett resonemang som sätter idrott och hälsas relation till andra ämnen i skolan
upp:

–  Jag tycker att man liksom får koppla av ifrån skolarbetet och liksom verkligen
tänka på nåt roligt. (flicka)

I svaren på frågan Vad tycker du är det bästa med idrotten (gympan) i skolan? dyker lik-
nande resonemang upp. En aktivitet, ofta i form av någon idrott eller lek, är det vanli-
gaste sättet att svara. De vanligaste aktiviteterna som uppgavs av de 124 elever som
svarat på frågan var fotboll (11 ggr), hinderbana (10 ggr) och innebandy (8 ggr). Andra
idrottsrelaterade svar kunde vara
:

– att man får prova andra sporter (3 ggr)
– tävlingar och matcher i olika sporter (3 ggr)

Ett annat vanligt sätt att svara, var att det bästa med ämnet är att man ”får springa
runt”, eller ”springa av sig”, eller ”att man får röra på sig”. Detta att eleverna uppger just
att ”röra på sig” kan säkert ställas i relation till frånvaron av rörelse i de flesta andra
ämnen och att idrott och hälsa därmed också lätt uppfattas som ett tillfälle för rekrea-
tion, ett avbrott i en annars monoton och stillasittande skolverksamhet:

– man får vila lite från de vanliga ämnena
– att man får röra på sig istället för att jobba
– man slipper ämnena

Det är betecknande att eleverna konstruerar idrott och hälsas mening i skolan som re-
kreation och avkoppling – inte helt olikt den roll de också tillskriver raster. Av en del
elever att döma, uppfattas idrott och hälsa inte bara som ett rekreativt avbrott från de
mera stillasittande ämnena, utan också som ett kvalitativt annorlunda ämne i förhållan-
de till andra ämnen. Jag tänker då närmast på uttryck som ”de vanliga ämnena” i citaten
ovan. Det är också betecknande, menar jag, att ”att jobba” är ett uttryck vikt för de
stillasittande ämnena, vilka, mer än vad som gäller ämnet idrott och hälsa, bland elever-
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na är förknippade med kunskap och lärande. Man är i skolan för att jobba/lära sig saker
(på de ”teoretiska” lektionerna) och så har man gympa för att orka med de förra ämnena
bättre.

Trots allt förknippar en del elever idrott och hälsa också med lärande. Flera svarar att
”man lär sig mycket”. Temat lärande i idrott och hälsa återkommer jag till nedan under
rubriken ”Vad ska man lära sig i idrott?” Att man får motion och bra kondition var
annars ett tämligen vanligt svar på frågan om vad som är det bästa med ämnet idrott
och hälsa. Att man ”får bra kondition” eller liknande svarade 21 elever:

– att kroppen får träning och att man får bättre kondition
– man får bra kondition, musklerna bygger på
– man får röra på sig, man blir starkare och snabbare
– att man får motion även på skoltid
– att jag kan få bättre kondition och hälsa

En av eleverna relaterar detta med motion och kondition till att ”man går ner i kalo-
rier”. Ett motiv till att ha idrott och hälsa i skolan som brukar vara vanligt i den offent-
liga diskussionen, saknas mer eller mindre bland de undersökta eleverna. Det gäller
samarbete och social fostran. Endast två elever anger ”samarbete” som det bästa med
gympan. Ytterligare två uppger att det bästa med ämnet är när ”jag får komma i samma
lag som mina kompisar”. En elev rapporterar att han ibland, tillsammans med två andra
pojkar, får leda idrottslektionen och att detta är det bästa med idrottsämnet. En elev
uppger, slutligen, att det bästa med ämnet idrott och hälsa är att man har en sådan ”bra
lärare” i ämnet.

– uppvärmning
– tävlingarna
– att vi inte får spela så mycket, mest leka
– vi får inte dribbla i basketen eller handbollen, för nästan alla andra klasser får det

Vid några tillfällen (2 ggr) anger elever problem med skador som det sämsta med äm-
net, ett tema som återkommer i intervjuerna:

– Bandyn … det gör så ont … För vi är inte så bra på det, så klubborna åker iväg och
så gör man illa sig. (flicka)

– Vad är det som gör att du inte vill ha dom (fotboll och basket)?
– Nej men, om man gör bara det, händer det ju oftast mycket olyckor.
– Olyckor?
– När nån ska ta bollen, smäller man till armbågen i ansiktet eller nånting så där.

(flicka)

Skador förknippas, som citaten påvisar, först och främst med lagbollspel och det är
huvudsakligen flickor som ger uttryck för denna rädsla. En konventionell tolkning är
att flickorna är mer rädda för att skada sig – och skadar sig också – för att de inte har lika
stor erfarenhet som pojkarna av bollspel. Utifrån det anslag jag framlade i kapitlets in-
ledning, är en annan tolkning att flickor i större utsträckning lär sig att det är just de
som kanske inte ska skada sig, men åtminstone att de ska vara rädda för att skada sig.
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Omklädningsrumssituationen, som jag också kommer att behandla senare i kapitlet,
är en plats för vissa elevers ogillande. Oftast gäller det ”ofräscha” eller ”äckliga” duschar
I enkäterna uppger sex elever omständigheter kring omklädningsrumssituationen som
de inte gillar. Tre elever hävdar att det är ”snuskigt i omklädningsrummen” och tre att
man ”har för lite tid” för dusch och ombyte.

Ett fjärde tema som framskymtar, vilket eleverna ser med ogillande, gäller den socia-
la samvaron i ämnet. I intervjuerna nämns att det kan vara lite si och så med ordningen
på lektionerna:

– Ja, det är lite jobbigt, för att så här, vi är så många på gympan, vi är mer än
trettio stycken […] det blir så många och det blir så stökigt […] för [idrottslära-
ren] kan inte hålla koll på alla samtidigt, det är lite svårt för henne. (flicka)

Även om citatet ovan kanske inte speglar regelrätta bråk, så antyds det att sådant före-
kommer i svaren i frågeformulären:

–   när vi bråkar
–   när alla ska bråka, men det brukar jag också göra
–   det blir så mycket diskussioner
–   tjafs med tjejerna.

Vid några tillfällen går det också att avgöra vad det bråkas om:

–   när andra tror att dom bestämmer
–   när alla börjar bråka så fort de hamnar i fel lag
–   ibland blir det bråk när man delas upp i lag och den som vinner/förlorar.

Man får anta att eleverna kommit att uppfatta det som – eller lärt sig att det är – viktigt
att vinna det spel som är förenat med lagindelningen. Om tävlingsmomentet verkligen
vore nedtonat, vore det också rimligt att anta att lagens sammansättning inte spelade så
stor roll.

Samtidigt som rörelse är det som gör ämnet attraktivt för många elever, är det också
det som kan skapa oro, osämja och negativ inställning till ämnet.

Som synes ovan kan lagindelningar av olika slag utgöra ett problematiskt inslag i
idrottsundervisningen. En flicka uttrycker sig i intervjun på följande vis:

–   Det är vissa som går i fotboll, så det kan ju bli lite ojämna lag ibland. Som alla som
går i fotbollen är i ett lag mot oss som inte går i fotboll i ett lag.

–   Okej, men hur bestäms lagen då? […]
–   Det är läraren som gör det, men han … så han brukar: ett – två ett – två (mum-

mel), ja och då brukar alla som vill va med varandra, dom gör så att det blir en
mellan dom […]

– Märker inte läraren det då?
– Nej. (flicka)

Citatet pekar på förekomster av strategier bland de elever som dominerar gymnastiksa-
len, elever som också ofta verkar vara utövare av idrott på fritiden, som gör att domi-
nansen kan upprätthållas. I enkäterna framkommer också svar som ger uttryck för
lagindelningarnas problematik. Det sämsta med idrott och hälsa kan vara:
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– att inte få bestämma vem man ska vara med om man ska vara två och två
– när man inte kommer i det lag som man vill vara med i.

Ytterligare tre elever anger ”dåliga lag/ojämna lag” som det sämsta med idrotten i skolan.
De olika typer av svar som framkommer på frågan om vad som är sämst med ämnet

idrott och hälsa, är något fler än vad som framkommer på frågan om vad som är bäst.
Avslutningsvis ska jag redogöra för några av de ovanligare svaren:

– salen är för liten/för torr luft i salen (3 ggr)
– man blir trött (3 ggr)
– det är för lite gympa (2 ggr)
– när idrottsläraren är på dåligt humör (2 ggr)
– vi har nästan allt som är tråkigt på gympan
– vikarie.

Varför har man idrott och hälsa?

Är idrott och hälsa ett viktigt ämne?

Det som gör idrotten till ett roligt och uppskattat ämne av eleverna, är i huvudsak att
man rör sig mycket – i synnerhet i relation till andra ämnen – och att man får utöva
många idrotter/sporter. Men är idrott och hälsa ett viktigt ämne för eleverna? Och vad
är det i så fall som är viktigt? I frågeformulären rapporterar 59 procent av eleverna att
idrott och hälsa är lika viktigt som övriga ämnen, 39 procent att det är viktigare än
övriga ämnen och endast två procent att det är mindre viktigt än övriga ämnen. Elever-
na fick också svara på frågan om vilken inställning de trodde att deras föräldrar har till
ämnet idrott och hälsa. Merparten av eleverna trodde sig veta att mamma och pappa
tycker att idrott och hälsa är lika viktigt som de andra ämnena (88% respektive 83%).
Något fler elever trodde sig veta att pappa tycker att ämnet är viktigare än vad mamma
tycker (16% jämfört med 11%). I denna studie står det alltså utan tvivel att eleverna
både tycker att ämnet är roligt och att det är ett viktigt ämne i skolan.

I intervjuerna hävdar eleverna, utan undantag, att ämnet idrott och hälsa är viktigt. I
de allra flesta fall måste jag be dem precisera vad det är som de tycker är viktigt. Nu är
det inte längre aktiviteterna (de olika idrotterna/sporterna och lekarna) som ställs i cen-
trum. Endast en elev hävdar att det viktigaste är att man får ”lära sig grunderna av
sporterna”. I övrigt dominerar två typer av svar. Det ena, mer sällan förekommande
resonemanget, ger uttryck för idrott och hälsa som ett tillfälle för rekreation och kom-
pensation för allt stillasittande i de andra ämnena:

–  Jo, nog tycker jag det är viktigt.
–   På vilket sätt, skulle du säga?
–   Man ska få motion i skolan och sånt där också, inte bara sitta inne och … jobba,

sitta med, vad hetter det nu, med böcker och sånt där. (pojke)

–    … så är det bra att man får sprattla av sig lite och så där (fniss), inte bara sitta på
lektioner och sånt därnt. (flicka)

Det vanligaste resonemanget handlar om att idrott och hälsa är viktigt för att det ger
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kondition. Avsikten med ämnet, sett genom dessa elever, kan alltså framför allt  tyckas
vara att få eleverna att svettas och bli andfådda:

–   Att man får bra motion och … man blir ganska svettig på lektionerna. (flicka)

–   Tycker det är viktigt (med idrott och hälsa). […] Man får röra på sig. Är det såna
som kanske inte rör sig så mycket så är det bra för dom.

–   Ja, på vilket sätt då?
–  Det … kan finnas olika sjukdomar man kan ha och så där och så är det bra om man

får röra på sig, tycker jag. (flicka)
–   Mh, på vilket sätt tycker du den är viktig?
–   Att man får röra på sig?

–   Mh … varför är det viktigt?
–   Annars mår inte kroppen bra. (pojke)

Av de ovan citerade svaren framkommer också att synsättet på kroppen är vad som kan
betecknats som ett instrumentellt synsätt, ett dualistiskt synsätt där kroppen är skild
från ”mig själv”, en maskin eller ett redskap som ska underhållas för att hållas i trim.
Påfallande ofta relaterar eleverna vikten av motion och god kondition till faran för att
bli för tjock:

–   Vad är det som är bra med idrotten?
–   Eeh, för det första så är det roligt, sen man blir, man får ju bra kondition så, så att

man kan hålla, så att man inte blir jättetjock och så. (pojke)

–   Man håller igång och så […] man blir inte bredare eller vad man ska säga. (pojke)

–   … det är viktigt att man rör på sig, så att man inte får den där hemska sjukdomen,
så att man blir för fet och så där. (pojke)

Det är självklart inte säkert att idrottslärare eller andra lärare förmedlar uppfattningen
att eleverna måste motionera för att inte bli för feta. Däremot tyder svaren på att talet
om människors – och barns – vikt och eventuella övervikt hos eleverna bildar en me-
ningsskapande grund för undervisningen i idrott och hälsa. Möjligen uttrycker  barnens
utsagor också att frågor om fysisk aktivitet, vikt och problematiska kroppsideal (kropps-
fixering) inte problematiseras i ämnet. Sammantaget kan man ändå se det som så att
eleverna lär sig att det är viktigt att inte bli tjock. Utifrån konditionstemat, kan även
andra resonemang härledas:

–   … om man inte rör på sig, då … blir det inge bra … eller då … kanske man inte
får den kondition man behöver … och allt sånt där annat.

–   Mh, som vad då? Annat vad då?
–   Att om man blir, då blir man ju kanske också stillasittande hela tiden … men om

man inte hade haft gympa i skolan, så kanske … man inte ens skulle kunna tänka
tanken liksom och … eh röra sig över huvud taget. (flicka)

Flickan i citatet ovan verkar resonera enligt ett tankesätt där benägenheten att vara fy-
siskt aktiv inte uppträder automatiskt, utan måste tillägnas och att smaken för motion
måste stimuleras – ett modernt resonemang således.
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Konditionstemat är tvivelsutan ett vanligt samtalsämne även utanför skolans under-
visning i idrott och hälsa. Följande pojke vittnar emellertid om att det också kan vara ett
uttryck för idrottslärarens försök att skapa mening kring de aktiviteter man genomför i
idrott och hälsa, som inte ”bara” innebär att man utövar ett antal idrotter/sporter eller
lekar för deras egen skull:

–  … det är viktigt å röra på sig. … Det är det bästa med det.
–   Vad är det som är viktigt då? […]
–   Nej, jag vet inte. [Idrottsläraren] har sagt att det är bra, jag kommer inte ihåg

varför. (pojke)

Idrott och hälsa i skolan uppfattas av den stora majoriteten av elever som ett viktigt
ämne för att man ska få bra kondition och, tillägger en del, för att man inte ska bli för
tjock. Vad är det då man ska lära sig i detta ämne?

Vad ska man lära sig i idrott och hälsa?

Frågan Vad tycker du att man borde få lära sig i ämnet idrott (gympa) i skolan? förekom
endast i frågeformuläret. Först och främst bör sägas att en stor andel av eleverna tycker
att frågan är svår att besvara, kanske till och med svår att förstå. Jag behövde förklara
frågan för flera elever i varje klass under besöken. Uppenbarligen är läroprocesser och
kunskapsbildning ett resonemang som eleverna inte, eller mycket sällan, hört talas om i
samband med idrott och hälsa. 24 elever har svarat att de inte vet vad man borde lära sig
eller inte svarat alls. Ytterligare 13 elever har svarat på ett sådant sätt att det framgår att
de inte riktigt vet vad frågan innebär (t ex ”mycket”, ”lite av varje”, ”det som man har
nu”). Bland svaren dyker uttryck för verkliga idrottsentusiaster upp. En elev har svarat
”allt som har med idrott att göra”. Annars är det åter själva utövandet av fysisk aktivitet
som står i centrum för flertalet elever. En del elever formulerar sina svar på ett mer
övergripande sätt:

– grunderna i olika sporter
– olika sporter och olika positioner
– regler till olika (ovanliga) sporter

Drygt tjugo elever svarar på dessa eller liknande sätt. Fokus är ofta ställt på hur sporter-
na går till eller regler i olika sporter. Hos en del elever framkommer temat idrott och
hälsa som ett ”smörgåsbord”. Detta kan uttryckas som ”prova på mycket olika saker”.

I många fall namnges en specifik idrott som eleven skulle vilja lära sig mer om – eller
kanske rätt och slätt utöva oftare. Namn på olika idrotter dyker upp vid ett fyrtiotal
tillfällen. Bland de vanligaste är basket (7 ggr), innebandy (7 ggr) och fotboll  (6 ggr).
Bland de mer ovanliga är cheerleading och kaninhoppning som nämns en gång vardera.
Aktiviteter i vatten nämns vid tre tillfällen och lekar eller namnet på olika lekar vid sex
tillfällen.

Det är också vanligt att eleverna uppger en viss motorisk färdighet som något som de
skulle vilja lära sig. Sådana kan vara hjula (5 ggr), gå ner i spagat (4 ggr), stå på händer
(3 ggr). Några elever formulerar sig på ett mer övergripande sätt om motoriska färdig-
heter. En elev vill lära sig ”bollkänsla”, en annan ”att bli vigare” och en tredje ”att man
lär sig kontrollera kroppen”.
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Även när det gäller frågan om vad man ska lära sig i idrott och hälsa framkommer
konditions-/motionstemat, här kanske hellre uttryckt som träningstemat, relativt ofta.
Nio elever har rätt och slätt svarat ”springa” i formuläret, fem stycken har svarat ”att
röra på sig” och två stycken nämner ”uthållighet”. Andra svarar något mer utförligt:

–   styrka i armarna och styrka i benen
–   bli fysiskt starkare, orka mer
–   få bra kondition
–   att få röra på sig så man inte sitter inne hela tiden.

Ett tiotal elever svarar på detta vis. Ytterligare några elever förknippar träningstemat
mer uttryckligen med hälsa:

– träna och må bra
– att ha bra hälsa och kondition.

Tre elever nämner hälsa eller att ”må bra”. Vi glider här över från aktiviteten eller
färdigheten i centrum till kunskapen i centrum, kunskapen uttryckt som ”kunskap om”.
Ett fåtal elever formulerar en typ av svar där ”kunskap om” är det som eleverna ifråga
vill lära sig:

–   hur man värmer upp kroppen innan man börjar gympa
–   hur och varför man måste idrotta
–   att lära sig att det är viktigt att röra på sig
–   saker som är bra för kroppen.

I dessa svar framskymtar också ett instrumentellt synsätt på kroppen, t.ex. att formule-
ringen lyder ”hur man värmer upp kroppen” (och inte ”hur man värmer upp”). Två
elever eftersöker kunskap om skador:

–   att det gör ont i vissa sporter
–   om kroppen, skador och hur man växer

Ett ovanligt tema är idrottandets kulturella aspekter, vilket berörs av två elever:

–   att lära sig olika sporter från världen skulle nog vara kul
–   sportens historia

Ytterligare ett tema, som nämns av ett fåtal elever, handlar om samarbete:

– man får lära sig att samarbeta tillsammans med andra
– vinna och förlora
– lära sig ha bra laganda
– jag tycker att vi ska lära oss samarbeta med alla, inte bara dom man känner

Sex elever uppger sådana svar. En av dessa, en pojke, svarade ”spela tillsammans med
tjejer”. Denna pojke gick i en klass med samundervisning. Det hade varit intressant att
följa upp vad svaret skulle kunna tänkas innebära, men frågeformulärets form utesluter
denna möjlighet.
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I frågeformuläret bads eleverna ta ställning till följande tre frågor om lärande:

stämmer helt delvis ej
Jag lär mig om hur kroppen fungerar 26% 56% 18%
Jag lär mig hur olika idrotter går till  85% 13% 2%
Jag lär mig att samarbeta med andra  82% 18% 0%

Relationen mellan de olika svarsalternativen ger vid handen att eleverna har lätt att
instämma i påståendet om att man lär sig hur olika idrotter går till i ämnet idrott och
hälsa och att man lär sig samarbeta med andra. I mindre utsträckning har eleverna upp-
levt att de lär sig hur kroppen fungerar, även om många uppger att de delvis gör det.

Jag har nu rapporterat om vad eleverna i år 5 tycker om ämnet, vad de uppfattar att
de gör i idrott och hälsa, vad de gillar respektive ogillar, varför idrott kan tänkas vara
viktigt och vad man ska lära sig i ämnet. Nästa problemområde berör frågan om vem
som bestämmer vad som ska ske i ämnet idrott och hälsa.

Medbestämmande i idrott och hälsa
Det är rimligt att tro att det är idrottsläraren som i huvudsak bestämmer över innehåll
och form såväl som har det mest avgörande inflytandet över regler och normer för  bete-
ende i samband med undervisning. Frågan om medbestämmande har ställts först och
främst för att utröna om eleverna över huvud taget upplever att de har något att säga till
om i idrott och hälsa. En sådan ansats tar sin utgångspunkt i läroplanens strävan efter
en demokratisk skola, en skola där barn och ungdomar inte bara får lära sig om demo-
krati utan får uppleva en demokratisk skola. Ansatsen handlar i förlängningen också om
hur ”den demokratiska skolan/undervisningen” iscensätts i skolan: vad kan uppfattas
som demokrati och medbestämmande?

I frågeformuläret fick eleverna uppge om de får vara med och bestämma vad de ska
göra i ämnet idrott och hälsa. Svaren fördelade sig enligt följande:

Tabell 1. Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på idrotten i skolan? (n=134)
Ja, ofta 12 st  9 %
Ja, ganska ofta 57 st 45 %
Inte särskilt ofta 47 st 37 %
Nej, inte alls 12 st  9 %
Bortfall 6 st

Av tabellen framgår att något fler elever anser att de får vara med och bestämma vad
som ska ske i undervisningen i idrott och hälsa, men att skillnaderna är små. Lika många
uppger att de får vara med och bestämma ofta som de som uppger att de inte får be-
stämma någonting alls. Undersöker man klasserna var för sig visar det sig att elevernas
uppfattningar om medbestämmande varierar såväl inom en och samma klass som mel-
lan klasser.



136 Vad lär man sig på gympan?

Tabell 2. Uppfattningar om medbestämmande bland elever i olika klasser
Klass Får vara med och bestämma Får vara med och bestämma

    ofta eller ganska ofta     sällan eller inte alls
A 16  6
B 16 16
C  16 2
D  7 16
E 11 2
F 3 17
Bortfall: 6 elever

Möjligheterna att få vara med och bestämma innehållet kan relateras till i vilken ut-
sträckning undervisningen följer någon sorts program som gjorts upp på förhand. I
några av klasserna görs enligt eleverna ett schema för innehållet i undervisningen upp,
ett schema som också finns tillgängligt för eleverna. Oftast är det idrottsläraren som
ligger bakom innehållet:

–  … vi har ett schema som [idrottsläraren] har bestämt.
–   Okej, kan ni påverka det, eleverna?
–   Ja, men … vi tycker det mesta är roligt. (flicka)

Att det är idrottsläraren som står bakom besluten om vad man ska göra i ämnet behöver
inte, som synes i citatet ovan, innebära någon intressekonflikt mellan lärare och elever.
En annan av flickorna i samma klass säger: ”hon hittar bara på roliga saker”. Denna
sorts scheman verkar inte följas slaviskt. Det finns vissa möjligheter att påverka innehållet:

–   Vi får ett schema i början av terminen, men då är det inte alltid som det är, för
vissa grejer går ju’nte. Om det spöregnar och det står orientering, då är inte det så
jättebra. (pojke)

–  … vi har ett schema upplagt […]
–   Det här schemat, gör läraren det eller?
–   Ja, [idrottsläraren] gör det, och vi, men på vissa lektioner får vi bestämma vad vi

vill göra.
–   Mh, är det liksom handuppräckning då eller?
–   Ja […] ibland är det så, ibland brukar alla, tycker alla det är kul med fotboll, då

brukar… då brukar vi få rösta ibland vad vi tycker och så. (pojke)

Antingen åsidosätts schemat av någon anledning som har med vädret eller andra yttre
omständigheter att göra, eller så beslutar sig läraren mera spontant för att låta elever
bestämma innehållet. Påfallande ofta är det i de senare fallen fotboll, innebandy eller
något annat bollspel som får ersätta den planerade undervisningen.

En av klasserna har könsuppdelad undervisning i idrott och hälsa. Flickorna rappor-
terar här att de har ett schema, pojkarna har inte uppmärksammat något sådant schema.
Även här har flickorna möjlighet att i begränsad omfattning påverka innehållet.

–   Jaa, vi får ett schema och där har fröken bestämt vad vi ska göra.
–   Okej … är det alltid fröken som bestämmer?
–   Nej, ibland frågar hon … När vi har fritt och så, så frågar hon vad vi vill göra och

så får man göra det. (flicka)
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I citaten ovan och nedan framstår det som om elevernas möjlighet att bestämma inne-
hållet inträffar när idrottsläraren upptäcker att hon eller han inte har planerat för någon
fortsättning av verksamheten.

– … ibland … brukar hon fråga vad vi vill göra … sen så får vi det på vissa lektioner.
[…] Hon har alltså sin idé, sen när hon inte har nån idé så tar hon det som vi har
sagt. (pojke)

Det är också möjligt att läraren med avsikt ger eleverna möjlighet att påverka innehållet
på detta sätt mot slutet av lektionerna. I en av klasserna är eleverna inte riktigt ense om
hur det här schemat kommer till stånd. Några berättar att det är fröken som bestämmer
över schemat, andra säger att schemat upprättas två gånger per termin efter en omröst-
ning i klassen. Eleverna får då ange vilka aktiviteter de vill göra och de som får flest
röster sätts upp på terminsschemat. En elev säger att denna procedur genomförs så ofta
som var fjärde vecka. Just att eleverna får ange aktiviteter på lappar som lämnas till
läraren verkar förekomma i flera klasser.

–   … varje år så får […] vi en liten lapp som vi får fylla i hur vi tyckte om gympan
förra året … och vad vi vill ha nästa år då. […] och så planerar han ihop öh … lite
från varje lapp då […]

–   Okej, ni får veta det sen, liksom vad som kommer?
–   Ja, då skriver han upp det på en lapp så, så har vi det i vårt klassrum. (flicka)

–   Ehm, man skriver lappar och sen så lägger man den i, sen så tar hon upp en lapp
och så … blir det det som nån har skrivit, så får den förklara hur den är, hur den
går till. (flicka)

Denna procedur kan ske i slutet eller i början av varje termin. Det är alltså vanligt att
elevernas möjlighet att påverka schemat/innehållet sker genom röstning. Röstningspro-
ceduren handlar om att vaska fram en aktivitet som hela klassen ska göra, eller åtminsto-
ne några aktiviteter som man genomför en i taget. Att det förekommer olika aktiviteter
i och kring gymnastiksalen ter sig med andra ord som ovanligt i de undersökta klasser-
na.

Flera elever uppger att de är medvetna om att det finns ett schema, som de i större
eller mindre omfattning fått vara med och påverka. Det är emellertid endast en elev som
rapporterar om något som kan antyda en progression eller periodisering i undervisning-
en.

– Men så här, ifall vi håller på med fotboll eller nåt, då håller vi på med det i typ …
två veckor eller nåt sånt. (pojke)

Val av innehåll genom röstning är, som jag nyss kunde konstatera, en vanlig procedur i
de undersökta klasserna. Denna procedur kan genomföras genom att man skriver lap-
par som läraren samlar in från var och en av eleverna. Ibland sker valen genom att
grupper av elever måste komma överens om någon eller några aktiviteter.

–   … killarna får välja två gånger om halvåret […] och tjejerna välja två gånger, sen
väljer våran gympalärare alla andra gånger.
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–   Okej … när ni väljer, tjejerna och killarna, då väljer du tillsammans med killarna, är
det lätt och komma överens då?

–   Ja, ibland. Vissa gillar inte fotboll och vissa gillar inte det andra, så … vi får rösta
ibland, så den som får mest röster vinner.

–   Okej … brukar det bli fotboll då?
–   Nej, det brukar bli … handboll.
–   Mh … när tjejerna röstar, vad blir det då?
–   … Eh … vet inte. (pojke)

Även om undervisningen är könsblandad används med andra ord kategorierna flickor
och pojkar som indelningsgrund när eleverna vid vissa tillfällen ska försöka komma
överens om någon aktivitet som de vill göra. Denna benägenhet att använda grupperna
flickor och pojkar som indelningsgrund ska jag problematisera i det följande avsnittet
(”Kön i idrott och hälsa”).

I några klasser används inte schema, eller åtminstone känner eleverna inte till några
sådana scheman. Här bestämmer läraren, som eleverna uppfattar det, innehållet från
gång till gång.

–   Han bestämmer från gång till gång. Som han hittar på olika saker. (pojke)

I den aktuella klassen genomförs ett lektionstillfälle i veckan med könsblandad under-
visning och ett tillfälle med könsåtskild. I det senare fallet verkar det som om läraren
tycker sig kunna decentralisera valet i större utsträckning än i det förra.

–   … när hela b är med varann, då gör läraren, då delar han lag, men nu när, vad
heter det, när det bara är killar, då, nu är det, vad heter det, 5a som bestämmer och
nästa gång är det 5b som bestämmer. (pojke)

Här framstår det alltså som om det skulle vara lättare att ”komma överens” i könshomo-
gena grupper än i könsheterogena, eller åtminstone att läraren sätter sin tillit till att
pojkar respektive flickor lättare kan komma överens ”inbördes” än med varandra.

Det är ganska vanligt att eleverna uppfattar det som att läraren spontant ”kastar ur
sig” frågor som ”vad vill ni göra nästa gång?” eller att läraren säger: ”’vem vill ha hand-
boll?’ och då räcker man upp handen … och så … basket, fotboll, skeppsbrott … ja …”
(pojke).

Vid några tillfällen framskymtar slutligen mera sofistikerade sätt att påverka läraren
när det gäller innehållet i undervisningen.

–   … man försöker komma överens och så tittar man … och så säger vi åt han om vi
vill nåt och säger han: Den som vill göra det räcker upp en hand, och då räknar
han vem som är mest och sen kan vi göra det andra som kommer tvåa sen. (pojke)

Här framstår det som om det finns ett hyggligt utrymme för initiativtagande och vilje-
starka individer att driva igenom sina önskemål.

Det är rimligt att tänka sig att enskilda elevers möjligheter att påverka innehållet
successivt minskar då varje enskild röst inte är lika mycket värd, vilket är fallet då samt-
liga elever får skriva på lappar vad de vill göra. När grupper ska komma överens, och i
ännu större utsträckning om man måste göra påtryckningar hos läraren, kan det bli
svårare för enskilda röster att göra sig hörda. Denna tes styrks, menar jag, av det faktum
att det ofta blir bollspel som innehåll då läraren på ett mindre systematiskt sätt organise-
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rar väljandet.
Slutligen vill jag också påpeka det faktum att valet i huvudsak handlar om att välja

en aktivitet – ofta i form av en idrott, en aktivitet med ett innehåll och en form som de
flesta också förväntas känna till. Detta fokus på aktiviteten stärker antagligen elevernas
uppfattning om att görandet är det centrala i ämnet idrott och hälsa. Medbestämmandet
formuleras inte i termer av arbetssätt eller vad man ska lära sig i ämnet.

Kön i idrott och hälsa
Av de sex besökta klasserna, är det en klass som helt organiserar ämnet i könsåtskild
undervisning. Ytterligare en klass har könsåtskild undervisning vid ett av veckans två
undervisningstillfällen. Övriga klasser har, i större eller mindre omfattning att döma av
elevernas utsagor i intervjuerna, inslag av könsåtskild undervisning – t.ex. som i fallet
med kön som en indelningsgrund i samband med val av innehåll.

Det är mycket svårt att få en enhetlig bild av hur flickor och pojkar resonerar om
könsblandad eller könsåtskild undervisning. En del föredrar könsåtskild undervisning,
medan andra föredrar könsblandad undervisning. Detta gäller såväl flickor som pojkar.
De elever som har könsåtskild undervisning vill i större utsträckning ha det i fortsätt-
ningen också, medan de som har könsblandad undervisning vill ha det. Ibland talar jag
med eleverna om vad de tycker om att ha en viss undervisningsform, eller vad det kan
finnas för skäl till att ha könsåtskild undervisning. Även om samtalsämnet inte före-
kommer så ofta, så uttrycker eleverna i förekommande fall en traditionell uppfattning
om att flickor vill ha könsåtskild undervisning eftersom de känner sig utsatta i pojkars
närvaro, medan pojkar föredrar denna undervisningsform för att de har uppfattat det så
att flickor inte vill ha traditionella pojkaktiviteter eller  presterar så bra i dessa aktiviteter.

–  … ni har gympa var för sig killar och tjejer. Vad tycker du om det?
–   Det är bra.
–   […] varför tycker du det är bra?
–   Man behöver inte visa för killar, för det kan va pinsamt om man gör fel..
–   Okej, tror du det är mer pinsamt och visa för killarna än för tjejerna?
–   Jaa … (flicka)

–  Vilken gympa tycker du bäst om?
–   Killarnas.
–  Varför det?
–   Jo, man gör mer sporter som är kul, som man aldrig har kört […]
–   Okej … Vad gör tjejerna på sin gympa när dom har gympa själv då?
–   Det vet jag inte. Guldtackorna har jag hört bara. (pojke)

Ibland fortsätter samtalet på ett sådant sätt att man kan anta att elevernas inställning till
könsblandad eller könsåtskild undervisning inte så mycket grundar sig i egna erfarenhe-
ter av idrottande tillsammans med det ”motsatta” könet, utan på en mer retorisk form
av tyckande.

–   Jag tycker det är bra.
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–   Okej, varför är det bra?
–   Mmh … jag vet inte riktigt, jag tror väl att det är lite mer så hära … enskilt då.

Killarna har ju … vi tjejer är lite mer lättare och som vill vara lite försiktigare,
medans killar kanske, ja plöjer igenom och då kan det göra jätteont (skratt).

–   Okej, har du va’t med om det?
– Nej … fast jag har spelat fotboll med killarna. Jag och min bästa kompis har gjort det.
–   Okej, och det går bra?
–   Mh, det var riktigt roligt … Vi råkade … Vi blev också så där, lite hårdhänta, så vi

råkade faktiskt ta bollen, så råka båda hoppa upp i luften så for vi på varsin sida
(fniss) […]

–   Skadade ni er eller?
–   Nej, vi blev alldeles blöta. Jag var … Det var jätteroligt. (flicka)

–   Vad tycker du om det?
–   Det är … bättre. […]
–   Vad är det som är bättre då, tycker du?
–   Nja … jag vet inte … men det är bättre i alla fall. […]
–   Hur tror du det skulle va och ha gympa med tjejerna?
–   Nja … tråkigare. […]
–   Hur då?
–   Jag vet inte.
–   Gör dom inte samma saker som ni?
–   Näh.
–   Vad gör dom då?
–   Nja, dom rider väl häst och sånt.
–   Nej, jag tänker på gympan.
–   Ja, då kanske dom gör … jag vet inte … men dom spelar inte lika mycket som vi.
–   Mh … men på rasterna va ni tillsammans lite grann så där.
–   Jo.
–   Då gick det bra?
–   Jo, när vi spelar brännboll. (pojke)

De som har könsåtskild undervisning, men som gärna ser en övergång till könsblandad
undervisning, anger framför allt sociala skäl.

–   … det skulle va roligt också och pröva på och ha killar också […] det … är ju roligt
och se hur andra människor har det … fungerar. (flicka)

–   Vilket tycker du bäst om?
–   … Att … alla i klassen ska va för sig, tycker jag. […]
–   Vad är det som är bättre då?
–   Jag vet inte … Man känner inte dom så bra som går i andra klassen. (flicka)

Som synes är det endast flickor som yttrar sig på detta vis. Det verkar inte vara någon
problematik värd funderingar för pojkarna. När jag frågar om samundervisning blir
svaren aldrig lika mångordiga. Såväl flickor som pojkar menar rätt och slätt att ”det är
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bra”. I frågeformuläret rapporterar 52 procent av eleverna att de vill idrotta ”pojkar och
flickor tillsammans på alla idrottslektioner”. 23 procent menar att pojkar och flickor
ska vara tillsammans ibland och 22 procent att pojkar och flickor alltid ska ha idrott och
hälsa var för sig. 12 procent skulle kunna tänka sig andra sätt att dela in grupper. Un-
dersöker man flickor och pojkar var för sig, är skillnaderna försumbara. Vill då flickor
och pojkar göra samma saker i undervisningen? Svaret är oftast ja, ibland utan vidare
utläggningar, ibland med:

–   … gör tjejer och killar samma idrotter, gillar samma idrotter?
–   Ja, nästan samma idrotter, för våra tjejer i vår klass tycker att det är jättekul med

fotboll till exempel … (pojke)

–   Ja, det är ganska många tjejer som spelar fotboll så … (pojke)

De citerade pojkarna ger också uttryck för ett antagande, eller ett ”vetande” om att
relationen mellan fotboll och flickor kan vara problematisk. Ett antagande som bygger
på att pojkar gillar fotboll, medan flickorna gillar något annat. Så enkelt är det nu inte,
som synes såväl i de båda citaten ovan som i de tre nedan:

–   Eh … fotboll gillar vissa tjejer och typ alla killar. Jag gillar inte fotboll. (pojke)

–   Killarna vill ju ha mer fotboll och sånt där … och bandy, men bandy det är inga
problem, men sen är det ju en tjej … Emelie då […] hon spelar ju fotboll.

–   Okej, så hon vill ha fotboll?
–  Hon vill ha fotboll. Nästan inga andra tjejer vill ha det. (flicka)

–  Eh, alltså, det är väldigt många i vår klass som tycker om … så här gymnastik,
nästan alla gör det … men killarna tycker mer om fotboll liksom … men i vissa
saker … och hinderbanor och basket … det tycker väl typ alla lika mycket om,
men … jag tycker i och för sig fotboll är kul också, men … men vissa gör ju inte
det. (flicka)

Det kan tyckas som om de ”avvikande” fallen är få, men de blir därmed inte oviktiga.
Benägenheten att generalisera till flickor och pojkar blir normaliserande för hur en ”nor-
mal” flicka respektive pojke förväntas vara – och att man förväntas vara och bete sig
antingen som en flicka eller som en pojke. Detta kan göra det problematiskt för de
flickor och pojkar som inte uppfattar sig själv i linje med denna normalitet. Denna
generalisering till flickor och pojkar sker inte alltid (men dock tämligen ofta) i verbal
mening, däremot i fysisk mening, dvs. att man använder flickor och pojkar som en
lättillgänglig och snabb utgångspunkt för lagindelningar, uppdelning i olika aktiviteter,
gruppering vid val av aktiviteter osv.

Intervjuerna ger vidare vid handen att olika idrotter är könsmärkta och att denna
könsmärkning kan variera något i olika klasser. I en av klasserna är innebandy den idrott
som framstår som den mest könsmärkta:

– … brukar tjejerna och killarna vilja göra samma saker?
–   Eh … nej, det som tjejerna aldrig vill göra, det är å spela bandy […] för att, där gör

tjejerna nästan alltid sig illa. För vi killar, vad heter det, vi vill helst köra på hel-
plan, men det vill inte tjejerna, för när dom skjuter lite mer, då drar dom klubbor-
na så här, så den kan liksom peta till nån eller nånting. Dom har liksom så här,
dom har inte riktigt kontroll på klubban. Därför vill dom inte köra det, men det
är det vi killar mest vill göra nästan. (pojke)
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I en annan är det fotboll:

–   … hur är det, är det liksom, är ni intresserade av samma saker tjejerna och killarna,
eller är det olika intressen?

–  Ja, lite så där … ja, det är olika … Killarna tycker mest om fotboll. Det är många
som går i det.

–   Mh … och tjejerna tycker helst om?
–   Ja … det vet jag inte riktigt, handboll eller nåt … jag vet inte. (flicka)

Fotboll, eller bollspel (i synnerhet lagbollspel), uppfattas också av en del flickor som
svårt, eller till och med skrämmande:

–   Killarna, ibland så vill dom köra fotboll fast det vill ju dom flesta tjejerna inte göra.
Jag är bollrädd så att jag är lite skraj för det. Men om man ska stå vid mål och så är
det nån som passar … då blir jag rädd för bollen och hoppar undan istället. (flicka)

–  Och killarna och tjejerna vill göra samma saker?
–  Ja, förutom ibland, så vill liksom killarna köra tjejerna mot killarna, och det är lite

jobbigt för att dom är så himla mycket, dom ÄR ju starkare och så och då kan det
lätt bli att det blir slag och sånt. Speciellt när vi spelar bandy.

–  Okej, så dom är, för annars kan det ju liksom va i femman, sexan att tjejerna är lite
större, men det kanske inte …?

–  Nej, jo, alltså dom, vi är ju mycket längre än dom, och så, men dom blir ändå
liksom så här mycket bättre och det blir ju jämt så […] blir det jämt konstigt.

–  Okej, så förutom att spela mot varandra så vill ni göra ungefär samma saker?
–  Ja, men våra killar är väldigt snälla, för dom liksom passar jämt tjejer då. Det är inte

som i många andra skolor som liksom, liksom bara passar killarna så att inte tjeje-
rna får vara med. (flicka)

Flickan i det andra citatet har förkroppsligat denna inställning till och uppfattning om
fotboll till den grad att pojkar som passar flickor uppfattas som speciellt ”snälla”. ”Nor-
mala” pojkar passar inte flickor i ett spel som fotboll. Det är alltså vanligt att sporter
som fotboll och innebandy uppfattas som speciellt maskulina. Detta är också sporter
som i stor utsträckning förekommer i idrottsundervisningen. Motsvarande feminint
könsmärkta aktivitet är dans:

–  Fast tjejerna vill köra dans, men det vill inte vi killar. (pojke)

–  … liksom man dansar, eller det gör de flesta tjejerna.
–  Tycker dom om det?
–  Ja. (pojke)

Det intressanta är att flickorna inte själva, varken i intervjuerna eller i frågeformulären,
ser dans som en favoritaktivitet. Inte någon av flickorna uppger att dans skulle vara
något av det bästa med ämnet idrott och hälsa, eller något som man borde lära sig mer
av. Kanske speglar detta bara det faktum att dans inte, eller mycket sällan, förekommer
på schemat?

Tidigare nämnde jag att indelningen i flick- och pojkgrupper verkar ligga nära till
hands som ett för idrottsläraren enkelt sätt att dela in klassen i grupper. Uppdelningen i
flick- och pojkgrupper grundar sig antagligen, förutom att det är enkelt att göra så, i en
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förhandsuppfattning om att grupperna flickor och pojkar skulle vara tämligen homoge-
na grupper vad gäller uppfattningar och önskemål. Att det inte är helt oproblematiskt
har framgått med all tydlighet i materialet, även om flickorna och pojkarna själva inte
ser den bristande homogeniteten som ett skäl till att bryta upp flick- och pojkgruppe-
ringarna. En del situationer i omklädningsrummet kan betraktas som ytterligare ett sätt
att skapa flickor och pojkar som skilda kategorier. Följande intervjucitat pekar också på
att omklädningsrummen kan fungera som en socialisering till ”normalt” heterosexuellt
beteende.

–  Det är lite jobbigt, för killarna brukar komma in i omklädningsrummet ibland.
–  Jaså, vad vill dom där då?
–  Det vet jag inte. Dom bara springer in och sen springer dom ut, så att man inte får

nån ro.
–  Nej, okej … men tjejerna springer inte in i deras då?
–  Nej, vi vet själv hur jobbigt det är, så då springer vi inte in till dom. (flicka)

Detta scenario antyder att själva beteendet, att pojkarna springer in i flickornas omkläd-
ningsrum – att pojkarna uppvaktar flickorna (och inte tvärtom)/vill titta på flickorna
(och inte tvärtom)/vill visa flickorna vem som är de aktiva i det heterosexuella spelet
(och inte tvärtom) – ”lärs in” innan det fyllts med den mening som handlingen får i ett
vuxet perspektiv. Man lär sig som barn heteronormativa beteenden, först senare i livet
knyts dessa beteenden till en sexualitetsdiskurs där heterosexuellt begär också förklarar
beteendet. Barnen beter sig ”som om” de vore heterosexuella och därmed uppfattas
gärna heterosexualiteten som befintlig redan i de prepubertala barnen. Heterosexualite-
ten skrivs in i barnen och ”beviset” framkommer genom sådana beteenden som flickan
i citatet ovan berättar om.

Omklädningsrummet – en zon
för disciplinering och normalisering?
Av de intervjuade eleverna uppger de flesta att omklädningsrumssituationen är oproble-
matisk. Utgångspunkten för analysen är alltså att merparten av eleverna upplever att de
har tillräckligt med tid i omklädningsrummet, att de duschar och att det annars inte
uppstår något problem vid ombyte och dusch. I frågeformulären instämmer 19 procent
av eleverna emellertid helt i påståendet ”jag tycker illa om att byta om och duscha i
skolan”. 26 procent instämmer delvis. Jag ska redovisa några av de aber som eleverna
berättar om i denna fråga.

Omklädning och dusch verkar förutsätta ett visst mått av disciplin och snabbhet. En
elev säger:

–  Nej, det brukar inte bli stressigt, men vi … ibland har vi tid och ibland så har vi
inte det. Det beror på hur … hur man gör, hur vi duschar och så, hur lång tid det
tar för en själv. (flicka)

Omklädningsrumssituationen förutsätter antagligen att eleverna raskt byter om och
duschar utan några störande avbrott.

Många elever upplever duschutrymmena som ”ofräscha” eller ”äckliga”, men de fles-
ta hävdar att de duschar trots detta – dock inte alla:
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–  Ja, duscharna är inte … eee … så bra. Det är så ofräscha duschar.
–  Okej, duschar du?
–  Nnnej. […]
–  Okej, ni måste inte duscha heller?
–  Nej. (pojke)

Skolorna verkar ha lite olika hållning när det gäller om eleverna måste duscha eller ej,
åtminstone så som eleverna uppfattat det. Vissa elever, som den ovan citerade, upplever
inget duschtvång, medan andra gör det:

–  Brukar du duscha?
–  Ja, för det mesta … om jag inte har ont eller nånting.
–  Okej … duschar alla i klassen?
–  Nej.
–  Säger nån till dom då, eller det är okej?
–  Ja, dom säger till, men om dom inte gör det nästa gång så får dom inte va med på

gympan. (pojke)

Det förekommer också viss ”skrämseltaktik” bland lärarna för att få eleverna att duscha:

–  Han [idrottsläraren; min anm.] har sagt till oss en gång för … ja, en av hans kom-
pisar fick bölder … när han inte duscha. Han blev jättesvettig. (flicka)

I samband med idrott och hälsa måste eleverna komma ihåg att ta med träningskläder
och handduk – vilket kan vara väl så svårt. Speciellt verkar handduken vara svår att
komma ihåg.

–   Duschar alla?
–  Ja, det gör dom … om dom inte glömmer handdukar. (flicka)

–  Mh, i alla fall dom som har handduk med sig. Ibland är det nån som glömmer och
så. (flicka)

–  Läraren säger att: ”ni får ta med handduk nästa gång ni ska gympa”, och sånt. Vissa
glömmer. (pojke)

Att ”glömma” just handduken kan säkert i en del fall ses som ett försök att dölja det
faktum att man helst inte vill duscha, vilka än skälen månde vara.

En del elever rapporterar, slutligen, att man ”slipper” duscha efter en del, mindre
ansträngande, aktiviteter.

I några fall berättar elever om svårigheter i omklädningsrummet av en speciell art:
bråk.

–  … vissa killar tar det på så stort allvar och då börjar det bli bråk i omklädningsrum
och så, då är det inte kul.

– Nej … vad, vad menar du med att dom tar det på allvar, vad är det då det handlar om?
–  Om dom tycker det har vart orättvist eller … dålig förlorare eller nånting.

(pojke)
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Omklädningsrummet kan vara en plats, relativt avskild från lärarens blick, där det finns
utrymme för att ta hämnd för upplevda oförrätter. Det kan också ses som en plats för
dominanta, kanske idrottsentusiastiska, elever att utöva sin makt över mindre domi-
nanta och idrottsintresserade elever.

–   … det är vissa killar som håller på och äcklar sig och sånt … och ropar heja AIK,
heja Djurgår’n och sånt … och hata Djurgår’n (pojke)

Omklädningsrummet kan, menar jag, ses som en plats där eleverna har en möjlighet
dels att förbereda sig gemensamt för att öka sitt inflytande i gymnastiksalen i förhållan-
de både till läraren och till ”det motsatta könet”, dels att återupprätta en hierarkisk
ordning mellan elever, där elever med erfarenheter från fritidsidrotten dominerar såväl
omklädningsrummet som gymnastiksalen. Det är också en plats där händelser som skett
under idrottslektionen bearbetas och där den slutliga tolkningen av vad som egentligen
hände under lektionen sker. En lektion med inslag av till exempel matchliknande spel i
ett lagbollspel, där läraren tonat ner betydelsen av att vinna till förmån för teknik och
taktik, kan i omklädningsrummet helt omtolkas till en regel rätt fotbollsmatch. En tolk-
ning som antagligen ökar den meningsbärande betydelsen för de elever som idrottar
utanför skolan.

Bråk i omklädningsrummet förekommer inte bara i pojkarnas omklädningsrum,
som citaten ovan låter påskina. Det kan också ske i flickornas omklädningsrum:

–  … det är ofta så där att det kan bli bråk mellan några tjejer […]
–   Okej, i duschrummet då? […]
–   Ja, men några kan typ vara taskiga eller så viskar dom nåt och så börjar dom fnissa

och så blir några arga, typ … och diskutera. Men det har pratats väldigt mycket,
våran lärare har sagt mycket att vi bråkar och så där.

–  Okej, men hur är det där då, ehm … reder ni upp det där själv, eller kommer nån
lärare in?

–   Alltså, dom reder upp det med … sen, så kanske den som har blivit utsatt för  det
går och säger till läraren, så pratar dom själva, läraren och dom.

–  Okej, men det är ingen som kommer in i omklädningsrummet?
– Nej […] Ibland kan det komma in nån lärare som är tjej då och så gå och titta …
– Ja ja, men eh … manlige läraren kommer aldrig in då?
– Nej. (flicka)

Från ganska tidig ålder verkar det vara känsligt för läraren att gå in i ”det motsatta
könets” omklädningsrum. I synnerhet, kanske, för manliga lärare att gå in till flickorna.
Detta innebär att läraren får en minskad möjlighet att hjälpa eleverna med att ta itu
med problem av den typ som flickan i citatet ovan redogör för. Bråk i flickornas om-
klädningsrum handlar, enligt de intervjuade eleverna inte så mycket om idrottandet,
utan mer om kroppen:

–  … ibland är det bråk mellan tjejerna.
–  Är det bråk?
–  Fast nu har det blivit, tatt slut. Det var bara för att alla skärpte sig när våran gympa-

lärare, han blev sur och sa att vi skulle gå upp till, eller jogga upp till Sanders dalar
… Ja, och så fick vi en chans till och då skärpte sig alla och så blev alla vänner igen.
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–  Ja ja, men vad bråka ni om då?
–  Nja, vi … ja, det är några, hon som var här förut, hon och en annan tjej till, dom

bråkar ganska ofta.
–  Jaså, är det nåt speciellt då, eller är det småsaker?
–  Nej, vi, ja, det är … ja, hon, den andra tjejen då än hon som var här förut, hon

brukar, den tjejen, [namn a] heter den tjejen då, hon brukar reta [namn b] för att
hon är tjock. Det är sånt som brukar börja och då … försöker, ja … dom flesta
tjejerna är med på [namn b] sida, och vi försöker hjälpa henne. (flicka)

Medan bråk i pojkarnas omklädningsrum i ett tidigare exempel handlade om upplevda
orättvisor knutna till situationer av ”vinna-förlora” i undervisningen, handlar bråk i
flickornas omklädningsrum i exemplet ovan om utseende och om att uppfattas som för
tjock. Mot denna bakgrund kan man se, såväl flickornas som pojkarnas, omklädnings-
rum som platser där beteende och utseende disciplineras och normaliseras i enlighet
med dominerande synsätt på flickor och pojkar. Pojkarna lär sig att tävling är viktigt för
dem och att de har mycket att vinna eller förlora på att tävla. För flickornas del gäller
samma lärprocess oftare utseendet. Dessa förhållningssätt betraktas gärna som ”naturli-
ga” för flickor och pojkar, men kan istället ses som resultaten av tillägnelseprocesser i
samband med idrott.

Omklädningsrummet och ämnet idrott och hälsa i vidare bemärkelse ter sig, mot
ljuset av intervjuer och frågeformulär i denna studie, som en plats där dels en hierarkisk
ordning bland pojkar respektive flickor, dels traditionella uppfattningar om könen och
relationerna dessemellan återskapas.

Diskussion
Det som gör ämnet idrott och hälsa spännande och utmanande för eleverna i år fem i de
undersökta klasserna handlar framför allt om att man är fysiskt aktiv, särskilt i relation
till skolans i övrigt mer stillasittande verksamhet. Tvärtom är inslag som påminner om
skolans övriga ämnen bland det som eleverna uppfattar som negativt. Av elevernas sätt
att resonera om idrott och hälsa att döma, är ämnet i första hand meningsfullt som ett
tillfälle för fysisk aktivitet/rörelse. Eleverna verkar inte spontant förknippa ämnet med
något lärande. Ber man dem fundera en stund på vad det är tänkt att man ska lära sig,
kommer det oftast ett svar, men dessa svar är tämligen varierande. I de undersökta elev-
ernas förståelse av ämnet idrott och hälsa framträder inget tydligt kunskapsobjekt. Det-
ta kan antagligen relateras till den traditionella uppdelningen i så kallade praktisk-este-
tiska och teoretiska ämnen, där de teoretiska ämnena är det som eleverna förknippar
med lärande (i bemärkelsen lärande av boklig kunskap – ”kunskap om”), medan de
praktisk-estetiska ämnena förknippas med görande och tillverkning av saker. Min tes är
att detta sätt att tänka om ämnen är något som eleverna får lära sig genom att ha ämne-
na i skolan.

Eleverna anser också att ämnet idrott och hälsa är viktigt, lika viktigt eller viktigare
än skolans andra ämnen. Vari det viktiga ligger verkar emellertid svårare för eleverna att
säga något om. Även här framträder benägenheten att resonera om ämnet i termer av
görande. Att vara fysiskt aktiv är det viktiga. Det är viktigt ur rekreationshänseende, för
att få god kondition och, vilket flera elever rapporterar, för att man inte ska bli för tjock.
Det är betecknande att ett ämnes grad av viktighet anges i instrumentella termer och
ofta med hänvisning till framtiden. Detta tror jag inte är specifikt för ämnet idrott och



  Håkan Larsson    147

hälsa, utan gäller för det mesta av skolans verksamhet. Tvärtom kan jag tänka mig att
”framtiden” är mindre påtaglig i undervisningen i idrott och hälsa än i många andra
ämnen. Detta ska dock ställas i relation till den ökade betoningen på hälsa i termer av
framtid i den nationella kursplanen. Man kan fråga sig om inte talet om ”framtiden”,
när det också knyts till en ökad ”teoretisering” av ämnet (i bemärkelsen ökad betoning
på ”kunskap om”), riskerar – om man vill uttrycka det så – att göra ämnet mer likt
skolans stillasittande ämnen.

Häri ligger en avgörande pedagogisk utmaning för lärarna i idrott och hälsa som jag
ser det. Hur kan man formulera tydligare kunskapsobjekt för ämnet, utan att reducera
graden av fysisk aktivitet på den begränsade tid som ämnet numera i de flesta skolor har
till förfogande. Utarbetandet av sådana kunskapsobjekt kan också få konsekvensen att
elever och lärare kan utveckla ett gemensamt språk för vad som ska bedömas och, så
småningom, betygsättas i ämnet. Det finns en benägenhet bland eleverna i år fem att
tänka att ämnet idrott och hälsa är sammansatt av ett antal aktiviteter, ofta regelrätta
idrotter och idrottsgrenar, som man ska lära sig (och så småningom också betygsättas i).
Progression, som för övrigt är ett tema som eleverna inte förknippar med idrott och
hälsa, handlar då om att successivt närma sig de färdiga tävlingsidrotterna.

Avslutningsvis vill jag peka på tre pedagogiska utmaningar för lärare i idrott och
hälsa, som också har behandlats empiriskt tidigare i kapitlet. Dessa gäller a) medbe-
stämmande, b) jämställdhet och c) omklädning och dusch. Med att eleverna har förstått
ämnet som sammansatt av ett antal tävlingsidrottsliknande aktiviteter med mer eller
mindre givna regler och sätt att organisera aktiviteten, följer att elevers medbestämman-
de ofta begränsar sig till att välja aktivitet. Det ter sig för eleverna redan givet hur aktivi-
teten ska gå till och hur man ska genomföra den genom blotta benämningen av aktivite-
ten i fråga. En aspekt av skapandet av medbestämmande i undervisningen handlar om
att kritiskt reflektera över hur själva valprocessen går till. Har alla elever samma möjlig-
heter att ha inflytande över valet av aktivitet? En annan aspekt gäller formen för aktivi-
tetens genomförande – är det möjligt för eleverna att vara med och bestämma hur akti-
viteten ska genomföras? Finns det över huvud taget något utrymme för elever att tänka
i andra banor än att de förväntas välja en aktivitet, att det är majoritetsvalet som ”vin-
ner” och att aktiviteterna ska genomföras av samtliga elever på samma gång?

Jämställdhetsfrågan har varit aktuell i skolans kroppsövningsämne tidigare. Elever-
nas utsagor gav vid handen att pojkar och flickor inte sällan slentrianmässigt används
som indelningsgrund när aktiviteter ska väljas och lag sättas samman – även där under-
visningen är könsblandad. Här ser jag en utmaning i att tänka i andra termer  än ”flick-
or och pojkar”, en utmaning som också har bäring i förhållande till frågan om ”sam-
eller särundervisning”. Benägenheten att resonera i termer av sam- och särundervisning
bidrar till att låsa fast sättet att tänka om elever i flickor respektive pojkar som homoge-
na grupper av elever.

Omklädningsrummet och allt som händer där skiljer ämnet idrott och hälsa sig från
andra ämnen. I omklädningsrummen ges, enligt de intervjuade eleverna, utrymme för
disciplinering till normalitet som delvis grundar sig i den relativa frånvaron av lärare.
Det analyserade materialet antyder att omklädningsrummet är en plats där domineran-
de sätt att tänka om fysisk aktivitet i relation dels till idrott och tävling, dels till en
eftersträvansvärd kropp återskapas. Utmaningen ligger här i att utforma en praxis som
gör det möjligt att utmana dominerande sätt att se på hur idrott/fysisk aktivitet ska
bedrivas och hur en ”normal” kropp ser ut.
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8. Bäst och pest!

Inledning
Fysisk inaktivitet kan i längden äventyra hälsan. Det är idag forskare från olika
discipliner tämligen överens om.1 Förutom att vi behöver röra oss för att uppnå en god
hälsa kan idrotts– och andra motionsaktiviteter också ha stor social betydelse och bidra
till ökad livskvalitet. Mot den bakgrunden är det oroande att fler och fler synes röra sig
allt mindre. Detta verkar dessvärre inte bara gälla äldre personer utan också yngre.2

Tidigare studier har visat att det råder stor variation i barn– och ungdomsgruppen när
det gäller exempelvis medlemskap i idrottsförening och annan idrottsutövning under
fritid.3 Redan för drygt tio år sedan konstaterade Engström att ungdomsgruppen var
tudelad på så vis att en grupp ungdomar var mycket fysiskt aktiva och tränade flera
gånger i veckan, medan en annan grupp rörde sig betydligt mindre och sällan i organi-
serad form, utöver skolans idrottsundervisning.4 När intervjuer med ungdomar i år 8
genomfördes inom ramen för undersökningen Skola-Idrott-Hälsa, var skillnader i akti-
vitetsmönster också tydliga. Så här kunde det låta då några ungdomar kort berättade
vad de brukade göra när skolan var slut för dagen:

Skolan slutar tre ungefär. Då går jag hem, käkar lite mellis och sen så är jag hemma
nå´n timme, sen är det basketträning, i alla fall tisdag, onsdag, torsdag och fredag,
typ. Vi brukar vila på måndagar för då har det ju varit matcher under helgen. Ja, och
sen då kommer jag hem vid sju och då är det läxor som behöver göras, och vi äter
middag och så.

Varje dag efter skolan åker jag till stallet. Min häst står ute hela dagarna. Ja så börjar
jag mocka, alltså gör rent i hennes box, sen hämtar jag in henne, tar av täcket och ger
henne mat och så. Sen när hon är färdig brukar jag borsta henne i ungefär en timme.
Ja… och sen så sadlar jag och tränsar och sätter på skydd och sånt där. Sen rider jag
ungefär en och en halv till två timmar… i skogen eller hoppar eller så… lite varieran-
de. Sen så tar jag in henne, tar av alla grejorna, smörjer det hon haft på sig, så borstar
jag henne ungefär en timme eller 40 minuter sådär, beroende på hur bråttom jag har.
Så går jag till bussen. Det tar väl 20 minuter från stallet. Så kommer jag hem vid sju
eller åtta, sen så… ja sen så äter jag, tvättar av mig, byter kläder och efter det träffar
jag lite kompisar.

Karin Redelius

Ämnet idrott och hälsa bland elever
i grundskolans senare år

1 Vårt behov av rörelse (1996), s. 42.
2 Hur mycket – eller lite – barn och ungdomar rör sig i dag har vi dock bristande kunskap

om, varför ett syfte med hela studien Skola–Idrott–Hälsa, var att kartlägga omfattningen
av barns totala grad av fysiska aktivitet. Se Engström, L-M. (2002).

3 Se t.ex. Larsson, B. (2000).
4 Engström, L-M. (1989).
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När jag kommer hem gör jag mellanmål, kollar på tv, är med kompisar. Vi kanske ser
på nå´n film, spelar dator eller tv-spel eller så går vi ut och kör moppe. Ja, sen äter jag
på kvällen och sen blir det väl lite tv igen eller så sitter jag vid datorn, ja ungefär så.

Ja, då åker jag buss hem, sen när jag är hemma tar jag fram lite flingor och sånt till
eftermiddagsmat, sen tittar jag på tv. Efter det brukar jag göra läxan, sen när  mamma
och pappa kommer hem på kvällen äter vi sådan där varm mat, sen tittar jag på tv lite
till och sen går jag och lägger mig. Fast på tisdagar brukar jag dansa, och vissa dagar
är jag väl lite med kompisar också.

En del ungdomar fyllde nästan all sin fria tid med föreningsidrott, andra fann fascina-
tion i Internets och tv-spelens värld och ytterligare några hade flera olika intresseområ-
den. Att de unga har skilda intressen och väljer att spendera sin fritid på olika sätt är i sig
varken konstigt eller problematiskt. Då den västerländska samhällsutvecklingen har gått
dithän att vi, vuxna såväl som ungdomar och barn, inte behöver röra oss speciellt myck-
et till vardags, kan det dock bli ett problem om det individuella intresseområdet inte
inkluderar någon form av fysisk aktivitet. Den grupp ungdomar som inte har ett särskilt
intresse av att vara fysiskt aktiv riskerar därmed att på längre sikt äventyra sin hälsa. När
detta förs på tal i den offentliga diskussionen, höjs ofta röster för att ämnet idrott och
hälsa måste utökas tidsmässigt. Tanken är att de elever som inte rör sig tillräckligt på sin
fritid ska kompensera detta genom att fler tillfällen för rörelse, fysisk aktivitet och idrott
ges inom ramen för skolans verksamhet. I kursplanen för ämnet idrott och hälsa beto-
nas emellertid inte att syftet med ämnet är att eleverna rör sig för stunden och håller en
hög aktivitet under lektionerna. De mål som framhålls är istället bland andra att elever-
na utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt en positiv självbild, liksom
att de stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett
ansvar för sin hälsa.

Idrott och hälsa är således ett viktigt ämne ur många synpunkter då det både ska
bidra till att eleverna får en stark tro på sig själva och sin egen förmåga samt inspirera till
ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Om barn och ungdomar inte har ett ”naturligt”
intresse för fysisk aktivitet, dvs. inte har blivit uppmuntrade att vara fysiskt aktiva av
föräldrar, kamrater eller andra, är det alltså skolan som ska stå för denna uppmuntran
och stimulans. Det finns därför all anledning att närmare granska ämnet idrott och
hälsa ur fler aspekter, inte minst ur elevernas. Hur uppfattar elever ämnet idrott och
hälsa? Vad får de göra under lektionerna och vad får de inte göra? Vad tycker de om i
ämnet och vad uppskattar de inte? Blir eleverna positivt bekräftade så att en god själv-
bild utvecklas? Skapar det ett livslångt intresse för fysisk aktivitet? Frågorna är många
och några av dem har till en del besvarats i ett par tidigare nationella studier som publi-
cerats de senaste åren. Dessa gör gällande att även om idrott och hälsa hör till skolans
populäraste ämnen, är inte alla elever odelat positivt inställda till undervisningen. En
grupp elever, något lägre andel bland de yngre barnen och fler flickor än pojkar, känner
obehag och en viss oro inför ämnet.5 Det är med andra ord ett ämne som väcker blanda-
de känslor. Resultaten från dessa studier visar också att ämnet inte alltid ger eleverna en
positiv självbild och ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet – kursplane-
målen till trots.6

5 Se t.ex. Eriksson, C. m.fl. (2003) & Strandell, A. & Bergendahl, L. (2002).
6 Eriksson, C. m.fl. (2003) s. 28 samt Strandell, A. & Bergendahl, L. (2002) s. 20.
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Dessa resultat ger upphov till nya frågor: Är det något som kännetecknar de elever 
som känner obehag inför ämnet idrott och hälsa? Vad i ämnet är det som eleverna upp-
lever som negativt? Skiljer sig synen på ämnet åt mellan elever i grundskolans senare år 
och elever i år 5? I denna artikel kommer dessa och liknande frågor att analyseras djupa-
re. Syftet är dels att ytterligare öka kunskapen om hur elever i grundskolans senare år 
uppfattar ämnet, dels att analysera vad som karakteriserar den grupp elever som upp-
skattar och är positivt inställda till ämnet idrott och hälsa och – framför allt – vad som 
kännetecknar de elever som inte uppskattar ämnet. De frågeställningar som belyses i 
artikeln är: 

Hur uppfattar elever i grundskolans senare år ämnet idrott och hälsa? Vad kännetecknar de 
grupper av elever som är positivt respektive negativt inställda till ämnet, det vill säga hur är 
inställningen till ämnet relaterad till kön, uppfattningen av den egna förmågan, betyg, med-
lemskap i idrottsförening och annan fysisk aktivitet? 

Metod och material 
Det empiriska materialet som artikeln bygger på har samlats in vid olika tillfällen och 
med olika metoder, företrädesvis genom att ett riksrepresentativt urval av elever i skolår 
9 från 48 klasser och lika många skolor har besvarat ett frågeformulär. Total 677 elever, 
347 flickor och 330 pojkar, fyllde i formuläret i samband med att de under en dag 
deltog i flera olika tester på Idrottshögskolan i Stockholm. Formuläret var omfattande 
och innehöll förutom ett avsnitt som behandlade olika aspekter av ämnet idrott och 
hälsa, även delar som rörde elevernas bakgrund samt deras fritidsvanor – inte minst en 
rad frågor som rörde den fysiska aktiviteten. 

Det bör dock påtalas att det är komplicerat att mäta omfattningen av fysisk aktivitet. 
De metoder som brukar användas är av både subjektiv och objektiv art, där den först-
nämnda består av enkäter, intervjuer eller dagböcker där individer uppmanas att själva 
rapportera sina aktiviteter. De objektiva är mer indirekta mätmetoder där bland annat 
energiförbrukningen eller hjärtfrekvensen kontrolleras. Ingen av de hittills framtagna 
metoderna har visat sig vara helt optimal.7 En stor fördel med enkäter är att det är 
möjligt att studera ungdomars inställning till fysisk aktivitet på ett sätt som inte låter sig 
göras med de så kallade objektiva metoderna. Det kan dock ha sina risker med att ställa 
skriftliga frågor om fysisk aktivitet. De som fyller i formuläret kan dels överskatta sin 
grad av aktivitet och vill må hända visa sig i en bättre dager då hög aktivitet tenderar att 
kopplas till något positivt, dels kan frågorna missförstås. Även om formuläret arbetats 
fram för att täcka sådana aktiviteter som sker utanför den organiserade idrotten, kan 
viktiga frågeområden ha blivit utelämnade. 

För att eliminera dessa eventuella felkällor har frågeformulären kompletterats med 
intervjuer där ett syfte var att testa enkätfrågornas reliabilitet. De unga fick då också 
möjlighet att med ord beskriva en vanlig dag i deras liv, från att de vaknade på morgo-
nen till att de gick och lade sig på kvällen. De ombads berätta hur de tog sig till skolan, 
hur långt de hade att gå till hållplatsen om de åkte buss, vad de gjorde på rasterna, hur 
de kom hem från skolan, vad de gjorde på eftermiddagar och kvällar samt även vad de 
brukade göra på helger och längre lov såsom vinter- och sommarlov. Ett annat syfte 
med intervjuerna var att öka förståelsen av ungdomarnas uppfattning om ämnet idrott 
och hälsa. Vid intervjutillfället ställdes därför också frågor som handlade om elevernas 

7 För en mer omfattande beskrivning av de objektiva metoderna, se t.ex. Ekelund, U. (2002). 
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inställning till skolämnet idrott och hälsa, vad de brukade göra på lektionerna samt 
vilka moment av undervisningen i idrott och hälsa som de uppskattade respektive inte 
uppskattade. Samtliga intervjuer utom fem genomfördes av mig. 

De 40 ungdomar i år 8 som intervjuades hösten 2002 valdes ut på basis av hur de 
besvarade enkäten Skola-Idrott-Hälsa våren 2001 då de gick i år 6. Hälften av dem hade 
då uppgivit att de var mycket fysiskt aktiva och den andra halvan hade svarat att de inte 
var det. Det empiriska materialet som ligger till grund för denna artikel består alltså av 
677 enkätsvar från elever i år 9, vilka samlades in våren 2001, samt av 40 intervjuer med 
fysiskt aktiva respektive inaktiva elever år 8, vilka genomfördes hösten 2002. 

På senare år har, som tidigare nämnts, ämnet idrott och hälsa rönt ett större natio-
nellt forskningsintresse än tidigare. När så är befogat kommer jag att referera till dessa 
studier i nedanstående resultatgenomgång, liksom till de resultat om uppfattningen av 
ämnet bland elever i år 5 som Håkan Larsson redovisade i föregående artikel. 

Elevers uppfattning av ämnet 
I den första delen av artikeln följer en mestadels kvalitativ och relativt generell redovis-
ning av hur elever i grundskolans senare år uppfattar ämnet, så som det kommer till 
uttryck vid intervjusamtal med ungdomarna och i skriftliga enkätsvar. Här beskrivs vil-
ka skolämnen de tycker bäst om, vad i ämnet de tycker om, vilket innehåll eleverna 
uppfattar att ämnet har samt hur de värderar detta. Därefter följer en mer kvantitativ 
redovisning som rör elevernas inställning till ämnets tidstilldelning, om pojkar och flick-
or ska ha idrott tillsammans samt hur viktigt ämnet är i förhållande till övriga ämnen. 
Vidare redovisas hur eleverna brukar känna sig under lektionerna i idrott och hälsa samt 
hur betygen fördelar sig mellan pojkar och flickor. Efter denna resultatgenomgång av 
mer allmän art, följer i artikelns andra del en analys av vad som kännetecknar de elever 
som är mest positivt inställda till ämnet idrott och hälsa och de som är mest negativt 
inställda. 

Roligare eller mindre roligt än andra skolämnen? 

I föregående kapitel som handlade om hur elever i år 5 uppfattar ämnet idrott och hälsa 
framstod ämnet som omåttligt populärt. Eleverna värderade det som skolans bästa, i 
bemärkelsen det ”roligaste” ämnet. Då eleverna i år 8 fick frågan vilka ämnen de tycker 
bäst om, nämndes inte idrott och hälsa med automatik och långt ifrån av alla elever. 
Över hälften av de 40 elever som intervjuades framhöll istället spontant andra ämnen. 
Det var stor spridning mellan vilka olika ämnen som eleverna uppskattade mest och 
även om de så kallade praktiskt estetiska ämnena var populära svarade många elever, till 
skillnad från dem i år 5, också att de tyckte teoretiska ämnen var de roligaste (språk, 
matematik, no, so). Ämnet idrott och hälsa var emellertid det enskilda ämne som flest 
elever (både fysiskt aktiva och inaktiva) spontant sa att de värderade högst, tätt följt av 
hemkunskap och matematik. Språk, såsom engelska, spanska och franska, var annars 
det ämnesområde som flest elever spontant sa att de tyckte bäst om. 
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Vad är roligt? 

Elever i grundskolans senare år har alltså en mer sammansatt och nyanserad uppfattning 
av ämnet idrott och hälsa. De är generellt sett inte lika odelat positiva som elever i år 5. 
När det gäller vad i ämnet eleverna uppskattar framhöll de liknande skäl som de yngre 
eleverna: ”skönt att röra på sig och slippa sitta still”, ”bra att få springa av sig lite”, ”det 
blir ett avbrott, någonting annat än det vanliga”. 

– Vad är det du tycker om i ämnet idrott och hälsa? 
– … att man ändå jobbar liksom, fast det är fysiskt istället för psykiskt. Det känns 

som ett liksom avbrott från när allt kör ihop sig i huvudet, bara läxor och prov 
liksom, eller vad man ska säga. 

En del påpekade också friheten som upplevdes som större i vissa ämnen än i andra: 

– Varför är dom [bild, idrott, slöjd] roliga? 
– För att det är sådär mys, inte att man sitter och pluggar utan då är man mer fri och 

kan göra vad man vill. Skapa med händerna eller vad man ska säga. Det är så 
enformigt att varje lektion sitta och skriva i en skrivbok. 

– Det är skönt att komma ifrån alla andra ämnen då man bara sitter stilla och lyss-
nar. Det är mer fritt, det är roligt, jag vet inte, det är bara kul att vara igång och 
röra sig hela tiden. 

Dessa motiveringar till varför man tycker om ämnet, säger må hända mer om skolans 
övriga verksamhet än om ämnet idrott och hälsa. Uppenbarligen uppfattar många elev-
er att de i andra ämnen är passiva lyssnare utan någon större frihet. 

Ytterligare ett skäl till att ämnet upplevdes positivt var att man helt enkelt gillade att 
bli trött och ta ut sig: 

– Ja, jag gillar att bli trött, att springa mycket, sen sysslar jag med badminton själv, så 
jag gillar det. 

– … ibland har vi sån där hinderbana och sånt, men det var ganska länge sedan nu, 
men det är jättekul, för då kör man verkligen tills man känner att; bahh, jag orkar 
verkligen inte mer nu, så kör man ändå fast man inte orkar nåt mer och det är så 
härligt på nåt sätt när man är helt slut efteråt. 

Ett annat motiv till varför man tyckte om ett visst ämne var att man kände sig duktig i 
det: 

– Varför är det kul? 
– Det är nog för att jag är bra på det, då tycker jag att det är roligt. 

– Vad är roligt med idrottsämnet? 
– En lite knepig fråga… innebandy eller höjdhopp eller något sånt där ... bara för att 

jag har märkt att jag är någorlunda bra i höjdhopp. Annars är jag inte så bra på 
sport. 

Att man uppskattade ämnet kunde också bero på, vilket tangerar ovanstående, att man 
blir bra i det, till exempel får bra kondition: 
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– När är idrotten roligast? 
– När vi har utegympa. Då brukar jag och en annan kille springa långdistans, typ tre 

kilometer. Då får man grym kondis … det är jättekul att känna att man har bra… 
riktigt bra kondition. 

Många elever nämnde ofta en särskild aktivitet som svar på frågan vad som var roligt 
med ämnet. Liksom elever i år 5, uppskattade också elever i grundskolans senare år att 
få leka: 

– Vad är det som är kul med idrott? 
– Ja… jag vet inte… kanske indiansmyg. 
– Vad är det för något? 
– Det är en lek. Man sätter ut hinder och så ska man smyga sig fram och sno ärtpåsar. 

Det är kul för den liksom kombinerar det här… smidigheten … och att gömma 
sig och ha kul. 

– Vad är det bästa med gympan? 
– Med gympan…? Det är alla roliga lekar vi har. Dom är kul. 

Vad är inte roligt? 

Vissa av de faktorer som eleverna framhöll som motiv till varför de tyckte om idrott och 
hälsa, kunde också vara skäl för det omvända förhållandet. När eleverna tillfrågades om 
vad de inte uppskattade utan upplevde som ”det sämsta” med ämnet, nämndes exem-
pelvis ofta en särskild aktivitet: 

– Vad är det sämsta med ämnet? 
– Stafett gillar jag inte, eller terräng… när vi är ute… usch, jag gillar det inte! 

– Vad är det sämsta? 
– Att killarna har mer bollspel som innebandy, medan tjejerna har mer som hoppa 

bock. 
– Har ni alltid gympa tjejer och killar var för sig? 
– Ja, och dom [killarna] får göra roligare saker än vi får. 

En del elever, särskilt flickor, uppfattade att en negativ aspekt av ämnet idrott och hälsa 
är att man kan bli utsatt för kommentarer och speciellt för ”killarnas kommentarer”. I 
nedanstående citat ger en flicka sin syn på varför hon inte är så idrottsligt aktiv och 
varför hon inte alltid tycker om innehållet i ämnet idrott och hälsa: 

– Dom som håller på mycket med idrott, varför gör dom det tror du? 
– Dom tycker väl att det är roligt. 
– Vad tror du att det är som är kul? 
– Fotboll, man passar och så. 
– Man kan ju ha olika intressen, men varför gillar inte du sånt? 
– Det är inte så kul att tävla och så. 
– Är det mycket tävling på idrotten? 
– Ja… jag tycker det… killarna kommenterar hela tiden tycker jag. Det är inte så kul. 
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– Vad är det dom kommenterar? 
– Om man gör fel eller så. Dom gör det säkert inte för att vara taskiga men… det är 

inte så kul. 

Denna flicka upplever att killarna hela tiden kommenterade saker. Det är också värt att 
notera att hon av någon anledning kände sig manad att försvara deras kommenterande 
(”Dom gör det säkert inte för att vara taskiga”). Flickan gav i intervjun uttryck för den 
utsatthet som en del elever upplever i ämnet samt hur känslan av utsatthet ofta är för-
knippad med kravet på prestation. Hon sa visserligen att kommentarer är något som 
ständigt förekommer, men då jag bad henne precisera vad kommentarerna gällde, blev 
svaret: ”Om man gör fel”. I ämnet idrott och hälsa finns det, enligt elevernas uppfatt-
ning, uppenbarligen ett rätt och ett fel sätt att idrotta på. I ytterligare en intervju ut-
tryckte sig en flicka på följande vis: 

– Vad gillar du idrottsämnet? 
– Det är roligt. Jag gillar redskapsgympa. Men bollsport är inte min grej… och jag är 

inte någon tävlingsmänniska direkt och friidrott är inte heller kul. 
– Varför inte? 
– Det är allt runt omkring som inte är så kul, att alla kommenterar allt och så. 
– Det kan lätt bli så i friidrott menar du? 
– Ja, när man är i skolan… det är säkert inte så i verkligheten… men i skolan så kan 

det vara så att det står en grupp som inte är med, och så när alla andra ska göra… 
… jag är inte så bra i nå´t… jo 800 meter är jag nog lite bra på, men sen, alltså jag 
bryr mig inte så mycket, men det känns ju inte så roligt att göra saker när alla står 
och glor på en och kommenterar och kollar hur man gör. Men det är i och för sig 
inte så ofta men … 

Även här framskymtade en stark upplevelse av att ha allas blickar på sig och att vara 
föremål för kommentarer. Flickan försvarade också det hon kritiserade (friidrotten) ge-
nom att säga att det nog inte är så ”i verkligheten”, alltså när man friidrottar ”på riktigt” 
vilket måste tolkas som i idrottsrörelsens regi, men här i skolan kan det gå till på det 
sättet. En intressant aspekt i flickans utsaga är hennes kommentar att hon ”inte är nå-
gon tävlingsmänniska direkt”. Tidigare i intervjun berättade hon om sitt intresse för 
konståkning. Hon var skadad för närvarande men, längtade tillbaka till den tid då hon 
tränade konståkning sex gånger i veckan. Denna flicka, som etiketterade sig som icke 
tävlingsmänniska, hade som mål att få tävla i VM. Hennes utsaga utgör därmed ett 
exempel på en kvinnlighet som är situerad, dvs. den tar sig olika uttryck i olika sam-
manhang och konstrueras på skilda sätt i olika praktiker och verksamheter. Uppenbarli-
gen konstrueras kvinnligheten på andra villkor i ämnet idrott och hälsa än i konståkning. 

Att man upplever att man är bra på ett moment och känner sig duktig är, vilket 
nämndes tidigare, ett starkt skäl till att det också uppfattas som roligt av många elever. 
Detsamma gäller det motsatta, dvs. upplever man sig som dålig i något uppfattas ofta 
också det momentet som tråkigt. Det var sällan detta framkom genom en direkt fråga 
utan det uttrycktes snarare implicit under intervjuns gång, som i det här fallet: 

– Vad skulle du vilja att det inte blev på nästa idrottslektion? 
– Fotboll tycker jag inte om. 
– Är det tråkigt? 
– Ja, och så är jag inte så bra på det heller. 
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Att uppfattningen om den egna kompetensen synes vara relaterad till hur elever värde-
rar olika aktiviteter, framkom dock inte på samma sätt bland elever i år 5. Relationen 
mellan upplevelsen av den egna förmågan och inställningen till ämnet är en viktiga men 
också komplicerad fråga. Det finns därför anledning att återkomma till och fördjupa 
denna i slutet av artikeln. 

Vad gör man i idrott och hälsa? 

När elever i år 5 fritt berättade vad de brukar göra på lektionerna i idrott och hälsa 
framstod själva görandet av aktiviteter som det centrala. Så svarade också de äldre elever-
na. På frågan vad de brukar göra i ämnet, nämndes ofta traditionella idrottsgrenar så-
som olika bollspel (fotboll, bandy, basket), redskapsgymnastik, hinderbana och liknan-
de. Inte sällan inleddes dock svaret med orden: ”Det är olika” eller ”Allt möjligt”. 

Att döma av lärarnas uppfattning har ämnesinnehållet förskjutits över tid (se kapitel 
2). Gymnastik är det moment som tydligast fått ge vika till förmån för momentet boll-
spel. Så beskriver lärarna innehållet, men det framstod också relativt klart i intervjuerna 
med elever: 

– Vad brukar ni göra på lektionerna? 
– Nu kommer det att bli mest basket, för vi ska ha basketturnering. Annars brukar vi 

blanda bollsporter och friidrott och redskapsgympa. Ibland leker vi också. 

– Vad brukar ni göra på gympan? 
– Vi spelar badminton, vi spelar… tja vi springer lite… innebandy och fotboll spelar 

vi. Det är kul med gympa. 
– Brukar ni ha vanlig redskapsgymnastik och så? 
– Nja… ja, ibland men vi använder inte såna … vad heter dom … hantlar. Hopprep 

hoppar vi.. 
– Dans då, har ni haft det någon gång? 
– Ja, det var i trean vi hade det. Det var inte roligt. I trean var det, sen har vi inte haft 

det mer. [Eleven går nu i år 8, min kommentar] 

– Vad brukar ni få göra på gympan? 
– Vi hade stafett idag och gjorde armhävningar och sit-ups och upphopp, sen fotboll 

och handboll och lite sånt. 
– Någon gymnastik, har ni det? 
– Vad då för något? 
– När man tar fram redskap… 
– Ja, det brukar vi ha ibland, ringar och lite sånt ibland. 
– Dansar ni något? 
– Nej, inte dansar. 

I den senaste kursplanen för idrott och hälsa är det sparsmakat med anvisningar om 
vilka moment som ska ingå i ämnet, vilket är en naturlig följd av att skolan numera är 
mål- och inte regelstyrd. I de mål som explicit tydliggörs i kursplanen för ämnet under 
rubriken ”Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte (respektive det nionde) 
skolåret”, är det emellertid några moment eller aktiviteter som framstår som viktigare 
än andra. Dessa är dans, orientering, simning och friluftsliv. Det står också att eleverna 
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i slutet av skolår nio ska kunna delta i lek, dans och idrott. Här tydliggörs dock inte vad 
som avses med begreppet idrott och det är ingen särskild gren som konkretiseras.8 Vil-
ket innehåll uppfattar då eleverna att ämnet har idag? 

I enkäten fick eleverna på ett mer systematiskt sätt än i intervjuerna ta ställning till 
27 olika moment/aktiviteter och svara på om de uppfattade att dessa förekom varje 
vecka, ibland, en eller två gånger om året eller aldrig. I nedanstående tabell visas hur 
ofta eleverna upplever att de har de olika aktiviteterna. Aktiviteterna är placerade i en 
fallande skala, så att de aktiviteter som eleverna anser förekommer oftast står överst. 

Tabell 1. Elevernas uppfattning om hur ofta enskilda aktiviteter förekommer på lek-
tionerna. Procent (n=644). 
Aktiviteter Varje vecka Ibland 1-2 ggr per år/aldrig 
Bollspel 28 67 5 
Bollekar 16 64 10 
Lekar 13 62 25 
Racketspel 14 70 26 
Styrketräning 6 66 28 
Redskapsgymnastik 4 67 29 
Friidrott 2 63 35 
Dans 3 26 71 
Aerobics/motionsgymnastik 4 24 72 
Simning 4 24 72 
Orientering 1 26 73 
Skridskor/isspel 1 21 82 

Närmare var tredje elev svarar att de har bollspel varje vecka. De aktiviteter som en 
majoritet, över 60 procent eller mer, av eleverna menar att de har varje vecka eller åt-
minstone ibland är bollspel, bollekar, lekar, racketspel, styrketräning, redskapsgymnas-
tik och friidrott. Aktiviteter med boll, alltså bollspel, bollekar och racketspel, dominerar 
således undervisningen i idrott och hälsa enligt elevernas uppfattning. Resterande akti-
viteter som eleverna fick ta ställning till förekommer betydligt sparsammare. Över 70 
procent av eleverna svarade att de aldrig eller endast en eller ett par gånger per år har 
aktiviteter som dans, aerobics och motionsgymnastik, simning, orientering och skrid-
skoåkning.9 De moment som särskilt framhålls i kursplanen uppfattas alltså inte som 
speciellt vanligt förekommande av eleverna. 

Vilka aktiviteter vill eleverna ha i ämnet idrott och hälsa? 

I samband med att eleverna i enkäten svarade på hur ofta de fick göra olika aktiviteter 
eller moment, fick de ange tre aktiviteter av 27 möjliga som de tyckte bäst respektive 
sämst om. I tabell 2 på nästa sida är aktiviteterna ordnade i en fallande skala utifrån hur 
flickorna rangordnade de mest omtyckta aktiviteterna. 

8 Se www.skolverket.se/kursplaner 
9 De övriga 15 olika aktiviteter/moment som eleverna fick ta ställning till förekom än mer 

sällan. 

www.skolverket.se/kursplaner
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Tabell 2. Aktiviteter som flickor respektive pojkar uppskattar mest. Procent. 
De mest omtyckta  Flickor Pojkar 
Aktiviteterna (n=328) (n=310) 
Bollspel 46 67 
Racketspel 28 44 
Dans 26 2 
Aerobics/motionsgymnastik 25 2 
Simning 24 18 
Skidor (utför) 23 23 
Bollekar 22 25 
Redskapsgymnastik 18 12 
Friidrott 17 19 
Styrketräning 14 22 

Bollspel och racketspel, vilket ju också är spel med boll, framstår som de två mest popu-
lära aktiviteterna bland både pojkar och flickor. Var fjärde flicka tyckte bäst om dans 
samt aerobics och motionsgymnastik. Nästan ingen pojke rangordnade dessa aktiviteter 
som de tre mest omtyckta. Dans uppskattades alltså av en betydligt högre andel flickor 
än pojkar, samtidigt som det är värt att notera att närmare 75 procent av alla flickor inte 
markerade dans som en av de aktiviteter de tyckte bäst om. 

I intervjuerna fick eleverna också frågan vilken aktivitet de tyckte bäst om. Frågan 
var formulerad annorlunda, då eleverna istället ombads berätta vad de skulle vilja göra 
på nästa lektion om de fick önska fritt. Olika former av bollspel var vanliga önskemål, 
men annars var det ingen särskild aktivitet som framstod som mycket mer populär än 
någon annan. De aktiviteter som är vanligt förekommande önskades också ofta: 

– Vad skulle du vilja göra på nästa lektion i idrott och hälsa? 
– Jag vet inte… vi körde handboll sist, det är ganska kul … eller bandy … fotboll. 

– Redskapsgympa eller när man springer en bana … en militärbana eller vad det 
heter. 

– Badminton, det är kul, fast inte när det är för länge. 

Det kunde emellertid också vara så att eleverna önskade mer ovanliga aktiviteter, just 
av det skälet att de så sällan förekom: 

– Om du fick önska något till nästa lektion, vad skulle det bli? 
– Något som vi inte har haft… det skulle vara kul att prova nya grejer. Jag vet inte… 

volleyboll håller vi på med nu. Det är väl kul när man kan det Inte fotboll eller 
bandy eller nåt sånt, för det har vi så ofta ändå, utan mer nåt som man kanske inte 
provat på förut. 

– Om du fick bestämma vad ni skulle ha nästa lektion, vad skulle det bli då? 
– Då skulle vi nog dansa tror jag. 
– Varför det då? 
– För det gör vi ytterst sällan. Jag har aldrig varit med om det hittills. Vi skulle ha 

haft det förra året men det blev inte så … av någon anledning. 
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De få huvudmoment som specifikt omnämns i kursplanen – orientering i okänd ter-
räng, dans och rytmik samt simning – önskades nästan aldrig av eleverna (med undan-
tag för exemplet dans i citatet ovan) och eleverna uppfattade heller inte, som tidigare 
påpekats, att de förekom i någon större utsträckning. Här kan man givetvis tänka sig att 
de aktiviteter som önskas är de som är möjliga att önska – i bemärkelsen att de är mo-
ment som då och då förekommer inom ramen för ämnet. Andra aktiviteter uppfattas 
följaktligen inte som möjliga att ha, även om man skulle vilja. Vilka aktiviteter var det 
då som flickorna och pojkarna tyckte sämst om när de mer systematiskt fick välja bland 
ett stort antal aktiviteter? 

Vilka aktiviteter vill eleverna inte ha i idrott och hälsa? 

Eleverna ombads ange tre aktiviteter bland 27 möjliga som de tyckte sämst om. I ned-
anstående tabell redovisas vilka aktiviteter som inte uppskattas av elever i grundskolans 
senare år. 

Tabell 3. Aktiviteter som flickor respektive pojkar inte uppskattar i ämnet idrott och 
hälsa. Procent. 
De minst omtyckta Flickor Pojkar 
aktiviteterna (n=328) (n=310)10 

Orientering 49 28 
Friidrott 32 14 
Redskap 29 28 
Dans 15 52 
Aerobics/motionsgymnastik 10 32 

Orientering var det moment som högst andel flickor svarade att de inte tyckte om. 
Motsvarande moment bland pojkarna var dans. Hälften av pojkarna tycker sämst om 
dans – medan den andra halvan inte verkar ha något emot det. Det senare är värt att 
påpeka då en slags ”allmän uppfattning” bland både lärare och elever synes vara att 
”tjejer gillar dans men inte killar”. Så är inte fallet när eleverna själva rangordnar vilka 
aktiviteter de gillar respektive ogillar. 

Mer eller mindre idrott och hälsa? 

Alltsedan tiden för ämnet minskade något i samband med den senaste läro- och kurs-
planerevideringen har det förts en intensiv debatt från idrottslärarkårens såväl som från 
idrottsrörelsens sida i syfte att få till stånd ökad tid för ämnet. I följande tabell visas 
elevernas uppfattning i frågan. 

Tabell 4. Elevers inställning till tidstilldelningen i ämnet idrott och hälsa. Procent. 
Inställning Flickor  Pojkar 
Mer tid 58 77 
Lika mycket tid 37 19 
Mindre tid 5  4 
Totalt 100 100 

10 I det följande redovisar jag inte antal pojkar och flickor i respektive tabell, då det interna 
bortfallet var lågt. 
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En majoritet av flickorna och pojkarna vill ha mer idrott och hälsa i skolan. Drygt 40 
procent av flickorna och drygt 20 procent av pojkarna tycker dock att det räcker med 
den tid som ämnet har till förfogande eller att det borde vara mindre tid. Detta resultat 
överensstämmer med dem som publicerats i en nyligen genomförd utvärdering av skol-
ämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor. Där framkom bland annat att en majoritet av 
eleverna, men högre andel pojkar än flickor, ansåg att ämnet var intressant, och att det 
var för lite tid för ämnet.11 I intervjuerna uttryckte några elever också att de tyckte att 
det var för lite idrott: ”Det är så kort, man hinner ju inget.” En och annan tyckte dock 
att det borde vara mindre tid: 

– Egentligen… det där med två timmar räcker egentligen tycker jag själv. Det tycker 
jag är alldeles för mycket. 

En elev påpekade att tiden var för knapp med tanke på att det ska ske en bedömning av 
eleverna i ämnet idrott och hälsa på samma sätt som i andra ämnen: 

– Idrott är ju också ett ämne som ska betygsättas, varför ska man då ha det så lite? Då 
vill man ju visa upp; att det här kan jag, samma som på vilken lektion som helst. 
Annars så visar jag vad jag kan och gör prov och sådär, och då borde det ju va´ lite 
mer tid till idrotten i alla fall, för på 40 minuter hinner man inte visa mycket, och 
dom som inte tränar på fritiden dom behöver ju få röra på sig. 

Eleverna vill ha mer idrott därför att det är roligt, det blir ett avbrott från de övriga 
lektionerna eller för att få visa upp vad de kan. 

Flickor och pojkar tillsammans eller var för sig? 

En annan mer eller mindre ständigt aktuell fråga är huruvida lektionerna i idrott och 
hälsa ska vara könsuppdelade eller inte. Nedan visas vad eleverna tycker om att flickor 
och pojkar har idrott tillsammans eller var för sig. 

Tabell 5. Elevers inställning till att flickor och pojkar har idrott och hälsa 
tillsammans. Procent.12 

Inställning Flickor Pojkar 
Flickor och pojkar tillsammans på alla lektioner 45 56 
Flickor och pojkar tillsammans ibland 29 22 
Flickor och pojkar alltid var för sig 8 7 
Annat sätt att dela in grupper 38 25 

Ungefär hälften av eleverna, något högre andel av pojkarna och något lägre av flickorna, 
anser att flickor och pojkar alltid ska ha idrott och hälsa tillsammans. Flickorna förordar 
annars i större utsträckning än pojkarna mer flexibla lösningar på så vis att det ibland 
kan vara aktuellt att sära på flickor och pojkar eller ännu hellre, att grupper sätts sam-
man efter andra indelningsgrunder än kön, exempelvis efter intresse. 

11 Eriksson, C. m.fl, s. 24. 
12 Att den totala andelen blir mer än 100 procent beror på att eleverna i denna fråga kunde 

sätta mer än ett kryss. 

https://Procent.12
https://�mnet.11
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Viktigare eller mindre viktigt än andra skolämnen? 

Vilken status har då ämnet bland flickor och pojkar i år 9? I nedanstående tabell redovi-
sas i vilken utsträckning de anser att ämnet är viktigare, lika viktigt eller mindre viktigt 
än övriga skolämnen. 
. 

Tabell 6. Elevers inställning till hur viktigt ämnet idrott och hälsa är i jämförelse med 
övriga skolämnen. Procent. 
Inställning Flickor Pojkar 
Jag tycker det är viktigare än övriga ämnen 11 18 
Jag tycker det är lika viktigt 85 77 
Jag tycker det är mindre viktigt 4 5 

Så gott som alla elever anser att idrott och hälsa är ett viktigt ämne. De tycker dock inte 
att det är lika viktigt som eleverna i de lägre åren gör. I år 5 svarade fyra av tio elever att 
ämnet var viktigare än övriga ämnen, jämfört med färre än två av tio bland pojkarna och 
ungefär en av tio bland flickorna i år 9. Vad tror de då om sina föräldrars inställning till 
hur viktigt ämnet är? I tabellen nedan redovisas hur eleverna tror att deras mamma 
respektive pappa resonerar i frågan. 

Tabell 7. Elevernas bedömning av föräldrarnas inställning till hur viktigt ämnet idrott 
och hälsa är i jämförelse med övriga skolämnen. Procent.13 

Föräldrarnas förmodade inställning Flickor Pojkar 
Min mamma tycker det är viktigare än övriga ämnen 3  3 
Min mamma tycker det är lika viktigt 60 60 
Min mamma tycker det är mindre viktigt 23 24 
Min pappa tycker det är viktigare än övriga ämnen 6 6 
Min pappa tycker det är lika viktigt 60 56 
Min pappa tycker det är mindre viktigt 17 22 

Av svaren att döma anser eleverna själva i högre grad att ämnet är viktigare än vad de 
tror att deras föräldrar gör. Nästan var fjärde elev tror att deras mamma värderar ämnet 
idrott och hälsa som mindre viktigt än andra ämnen, och ungefär var femte elev säger 
detsamma om sin pappas inställning. Även i denna fråga tror eleverna i år 5 att deras 
föräldrar tycker att ämnet är betydligt viktigare än vad eleverna i år 9 tror. 

Bra eller dålig, glad eller orolig på lektionerna? 

Inledningsvis i artikeln påpekades att ämnet idrott och hälsa väcker blandade känslor. 
En berättigad fråga är då hur eleverna brukar känna sig på lektionerna i idrott och hälsa? 
Om ämnets mål, att ge eleverna en positiv självbild och stimulera till regelbunden fysisk 
aktivitet i framtiden, ska uppfyllas borde eleverna känna sig glada, duktiga och trygga 
under lektionerna. Är så fallet, eller finns det elever som känner sig oroliga, stressade, 
utanför och dåliga i ämnet idrott och hälsa? I nästa tabell redovisas hur eleverna uppger 
att de känner sig på lektionerna. 

13 Cirka 15 procent av flickorna och pojkarna har svarat att de inte vet om deras mamma eller 
pappa tycker att ämnet är viktigt eller inte, vilket också var ett svarsalternativ i denna fråga. 

https://Procent.13


 

162 Bäst och pest! 

Tabell 8. Andel elever som uppgivit olika känslolägen då de har ämnet idrott och 
hälsa. Procent. 
Känner sig Stämmer helt Stämmer till viss del Stämmer inte alls 

Fl. Po. Fl. Po. Fl. Po. 
Orolig  2  0 24 10 74 90 
Glad 64 70 32 27  4  3 
Stressad  5  2 33 25 62 73 
Rädd  2 0 10  6 88 94 
Trygg 62 66 32 28  6  6 
Utanför  1 3 16 9 83 88 
Duktig 30 56 56 39 14  5 
Dålig  4  3 49 24  47 73 

Av tabellen framgår att en majoritet av alla elever känner sig glada och trygga då de har 
idrott och hälsa. När det gäller frågan om eleven känner sig duktig eller dålig i samband 
med undervisningen, råder i det närmaste ett omvänt förhållande mellan pojkar och 
flickor. Mer än hälften av pojkarna instämmer helt i att de känner sig duktiga, vilket 
endast var tredje flicka håller med om helt och fullt. Över hälften av flickorna instäm-
mer istället delvis eller helt och hållet i att de känner sig dåliga, vilket knappt var tredje 
pojke gör. Några få procent av flickorna och pojkarna, vilket i genomsnitt motsvarar en 
eller ett par elever i varje klass, instämmer helt i att de på lektionerna i idrott och hälsa 
känner sig oroliga, stressade, rädda, utanför och dåliga. Även dessa resultat – och inte 
minst detta könsmönster – överensstämmer med data från den senaste nationella utvär-
deringen.14 Därför finns det anledning att närmare granska vilka grupper av elever som 
känner sig dåliga, stressade, oroliga och utanför i samband med undervisningen i idrott 
och hälsa, vilket kommer att ske senare i artikeln. 

I enkäten fick eleverna även ta ställning till ett antal påståenden som också speglar 
upplevelser av ämnet och känslor i samband med undervisningen. Några av påstående-
na berör likaledes hur eleverna skattar den egna förmågan, såsom ”Jag känner mig ofta 
dålig i idrott”, ”Jag blir duktigare i idrott” och ”Jag kan visa andra att jag är duktig i 
idrott”. Svaren redovisas i nedanstående tabell . 

Tabell 9. Elevers uppfattning om ämnet idrott och hälsa samt den egna förmågan. 
Procent. 
Uppfattning Stämmer helt Stämmer till viss del Stämmer inte alls 

Fl. Po. Fl. Po. Fl. Po. 
Jag känner mig ofta dålig i idrott 11  4 34 18 57 78 
Jag blir duktigare i idrott 50 59 40 31 10 10 
Jag kan visa andra att jag 26 44 48 44 26 12 
är duktig i idrott 
Jag tycker det är roligt 59 72 34 23 7 5 
Jag skulle vilja slippa vara med 6  2 19 11 75 87 
Jag tycker idrotten borde 8  8 19 17 73 75 
vara frivillig 
Jag tycker illa om att byta om 12 10 25 19 63 71 
och duscha 

14 Eriksson, C m.fl. (2003) s. 26. 

https://deringen.14
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Att döma av dessa svar tycker både pojkar och flickor i år 9 att ämnet är roligt. En inte 
oansenlig andel av eleverna instämmer dock delvis i att ämnet borde vara frivilligt och 
var fjärde flicka instämmer helt eller till viss del i att hon skulle vilja slippa att vara med. 
Även svaren på dessa påståenden kan jämföras med resultaten från den senaste nationel-
la utvärderingen, där exempelvis cirka var femte elev instämde helt i att de deltar i 
ämnet bara för att få betyg – trots att många i stort var positivt inställda till ämnet som 
sådant.15 

Att man blir duktigare i idrott av ämnet idrott och hälsa instämmer både flickor och 
pojkar i. Pojkarna anser dock i högre grad än flickorna att ämnet också ger dem möjlig-
het att visa andra att de är duktiga. Dusch och ombyte i samband med ämnet är mo-
ment som ställer till problem för en del, även om de flesta inte har något emot det. En 
högre andel av eleverna i år 5 instämde helt i att de tycker illa om att byta om och 
duscha än vad eleverna i år 9 gör. 

Godkänd eller bättre? 

I en nationell utvärdering i ämnet idrott och hälsa som genomfördes 1992 uppmärk-
sammades att pojkar fick högre betyg i ämnet än flickor.16 Att döma av den senaste 
nationella utvärderingen har den trenden hållit i sig. Pojkar i grundskolan har betydligt 
högre betyg i ämnet idrott och hälsa än flickor.17 I alla andra ämnen har flickor annars 
ett högre betygsnitt än pojkar. Att flickorna i större utsträckning än pojkarna uppfattar 
sig som dåliga, behöver inte innebära att också lärarna rankar dem som sämre, men 
även i denna riksrepresentativa studie av elever i år 9 var pojkarnas betyg högre. Detta 
visas i diagrammet nedan. 
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90 Flickor 

80 Pojkar 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Inget betyg Godkänt betyg Väl godkänt betyg Mycket väl 
godkänt betyg 

Diagram 1. Betyg i ämnet idrott och hälsa bland flickor och pojkar i år 9. Procent. 

15 Ibid., s. 24. 
16 Mattsson, L. (1993). 
17 Eriksson, C. m.fl., s. 43. 

https://flickor.17
https://flickor.16
https://s�dant.15
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I denna undersökning, som baseras på ett urval av elever från 48 slumpvis utvalda sko-
lor runt om i Sverige, har pojkarna således högre betyg än flickorna. Det är främst i det 
högsta betygssteget, MVG, som betygen skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. Skolor-
na ska i sina lokala arbetsplaner ange betygskriterierna för de olika betygsstegen. Den 
nationella kursplanen i idrott och hälsa ger emellertid vissa riktlinjer för vad som ska 
bedömas. Där betonas att ”elevens kunskaper om vilka faktorer som påverkar den egna 
hälsan är en viktig bedömningsgrund”. Vidare påpekas: 

[…] Elevens förmåga att använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelse-
mönster på ett ändamålsenligt sätt liksom bredden av fysiska aktiviteter ingår också i 
bedömningen. Ytterligare en bedömningsgrund är elevens förmåga att utföra rörelser 
med kontroll och precision liksom att med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för 
känslor och stämningar. Även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska 
aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ – och ett samhälls-
perspektiv är av vikt vid bedömningen.18 

Ovanstående aspekter ska alltså ligga till grund för betygen, och rimliga frågor är därför: 
Har pojkar större kunskaper om vad som påverkar hälsan? Har de en bättre förmåga att 
använda kroppen på ett ändamålsenligt sätt? Kan de med hänsyn till rytm och estetik i 
högre grad än flickor ge uttryck för känslor och stämningar? Eller ger lärarna i idrott 
och hälsa betyg på helt andra grunder än de ovan stipulerade? Detta resonemang ska 
inte utvecklas i denna artikel, men det erhållna betyget har säkerligen betydelse för elev-
ernas inställning till ämnet liksom för uppfattningen om den egna förmågan, då betyget 
ytterst kan sägas vara ett mått på om man duger eller inte. 

Synen på ämnet – en sammanfattning 
Den första delen av artikeln har handlat om hur elever i grundskolans senare år uppfat-
tar ämnet idrott och hälsa och här följer en kort summering. Generellt sett uppfattar 
många elever idrott och hälsa som ett mycket roligt skolämne, även om alla inte är lika 
odelat positivt inställda som elever i år 5. I grundskolans senare år uttrycker eleverna sig 
mer nyanserat och tar ofta upp teoretiska ämnen som minst lika populära. Det finns 
också en grupp elever som har en negativ uppfattning om ämnet. De som uppskattar 
ämnet gör detta därför att ämnet utgör ett avbrott från det ”vanliga” skolarbetet, det är 
skönt att röra på sig och att trötta ut sig, det är fritt eller för att de känner sig duktiga i 
ämnet. De som inte uppfattar ämnet som lika roligt anger ofta en särskild aktivitet som 
tråkig eller också påpekar de att de inte gillar ämnet därför att de inte tycker att de är så 
bra på de aktiviteter som ska göras. 

På frågan Vad gör man i ämnet idrott och hälsa? svarar eleverna att de gör olika aktivi-
teter, snarare än att de får lära sig olika saker. Görandet framstår alltså som mer centralt 
än lärandet (vilket inte behöver vara detsamma som att eleverna uppfattar att de inte lär 
sig något19). Bollspel och bollekar dominerar stort enligt eleverna. De specifika moment 
som omnämns som viktiga i kursplanen förekommer ytterst sällan – över 70 procent av 
eleverna uppfattar att dans, simning, orientering och friluftsliv inte förekommer oftare 
än högst en eller två gånger per år. Det enskilda moment som högst andel elever – 
pojkar såväl som flickor – säger sig tycka bäst om är bollspel. Hälften av pojkarna tycker 
inte om dans men det är värt att notera att den andra halvan av pojkgruppen inte mar-

18 Se www.skolverket.se/styrdokument (se under bedömningskriterier för år 9). 
19 Se Eriksson, C., m.fl. (2003), s. 27. 

www.skolverket.se/styrdokument
https://bed�mningen.18
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kerar dans som en av tre aktiviteter de tyckte sämst om. Orientering var det moment 
som flest flickor sade sig tycka sämst om. En majoritet av eleverna vill ha mer tid för 
ämnet – särskilt bland pojkarna. Fyra av tio flickor och två av tio pojkar tycker dock att 
tiden för ämnet räcker eller borde minska. Närmare hälften av alla flickor och drygt 
hälften av pojkarna anser att flickor och pojkar alltid ska vara tillsammans på lektioner-
na. Det är få elever som säger sig vilja ha könsuppdelade lektioner jämt, men de är 
positiva till flexiblare indelningsgrunder. Eleverna uppfattar ämnet som minst lika vik-
tigt som andra skolämnen. Däremot är de inte lika säkra på att deras föräldrar tycker 
likadant. De äldre eleverna är mer tveksamma till om deras föräldrar uppfattar ämnet 
som viktigt än de yngre. Merparten av eleverna uppfattar sig som glada och trygga på 
lektionerna men många flickor instämmer i att de helt eller till viss del känner sig oroli-
ga, stressade och dåliga. 

Det könsmönster som framträder är att pojkar över lag har en mer positiv inställning 
till ämnet idrott och hälsa än flickor. De anser i högre grad att ämnet ska ha mer tid, att 
det är viktigare än övriga skolämnen och att det är roligt. När det gäller påståendena 
”Jag skulle vilja slippa att vara med”, ”Jag tycker idrotten borde vara frivillig”, och ”Jag 
tycker illa om att byta om att duscha” fördelar sig svaren mellan pojkar och flickor 
ganska jämt. Det finns således också en grupp pojkar som inte är odelat positivt inställ-
da till ämnet idrott och hälsa, även om pojkar generellt sett gillar ämnet bättre än flick-
or. Att fler pojkar än flickor är positivt inställda till ämnet är alltså en aspekt som karak-
teriserar den positiva gruppen, vilket också har framkommit i andra nationella studier.20 

Finns det även andra utmärkande drag mellan de elever som är positivt inställda till 
ämnet och de som inte är det? Den frågan ska belysas i artikelns andra del som följer. 

Positivt och negativt inställda elever – några jämförelser 
Alla flickor respektive alla pojkar uppfattar inte saker och ting på samma sätt. Det är ett 
självklart konstaterande, men ändå har vi en tendens att beskriva gruppen flickor och 
gruppen pojkar som om respektive grupp vore enhetlig och homogen. Vi uttalar oss 
gärna i generella termer om hur pojkar är och om hur flickor är – utan att diskutera eller 
problematisera den variation i uppfattningar, som ofta förekommer inom de båda grup-
perna. I det kommande avsnittet av artikeln är avsikten att belysa vad som eventuellt 
utmärker de elever som gillar respektive ogillar ämnet, liksom att problematisera bilden 
av hur flickor och hur pojkar är. 

För att kunna studera vad som utmärker elever som har en mer positiv respektive 
negativ inställning till ämnet, har eleverna kategoriserats i tre grupper beroende på hur 
de besvarat sex olika frågor. De som i denna artikel benämns positivt inställda anser i 
hög grad att 1) idrott och hälsa borde utökas tidsmässigt, 2) ämnet är lika viktigt eller 
viktigare än andra ämnen och 3) att det är roligt. De anser inte 4) att ämnet borde vara 
frivilligt, 5) de vill inte slippa delta och 6) de tycker inte illa om att byta om eller du-
scha. De elever som placerats i gruppen negativt inställda har i hög grad besvarat nämn-
da sex frågor på motsatt vis: ämnet borde inte utökas, det är inte särskilt viktigt och inte 
särskilt roligt, etc. 

Av de 347 flickor som ingår i studien befanns 116 vara positiva (33%), 142 mer 
neutrala (41%) och 73 negativa (21%) till ämnet. Bland de 330 pojkarna befanns 150 
vara positiva (46%), 142 mer neutrala (38%) och 36 negativa (11%) till ämnet. I det 

20 Ericsson, C., m.fl. (2003), s. 3. 

https://studier.20
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följande ska jag göra några jämförelser mellan den positiva och den negativa gruppen 
elever i syfte att belysa eventuella skillnader dem emellan. Då antalet pojkar i den nega-
tiva gruppen är så få, bör resultaten som rör pojkarna tolkas med en viss försiktighet. 

I jämförelsen återkommer jag till flera av de frågor som redan berörts men tar också 
upp en del nya, exempelvis frågor där eleverna fått besvara i vilken utsträckning de anser 
att de behärskar vissa idrotter, om de är medlemmar i en idrottsförening, om de tränar 
på sin fritid och om de identifierar sig själva som fysiskt aktiva personer eller inte. 

Om att tävla, leda övningar och att ha teori 

I en enkätfråga fick eleverna besvara i vilken utsträckning tävlingar, praktiska respektive 
skriftliga prov samt teoretiska pass förekom inom ramen för ämnet. I samband med 
denna fråga fick eleverna också värdera vad de tyckte om de olika aktiviteterna, och i 
nedanstående tabell görs en jämförelse mellan de positivt och de negativt inställda flick-
ornas svar. 
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Positivt inställda flickor 

Negativt inställda flickor 

Tävlingar Praktiska prov Leda en övning Teori 

Diagram 2. Positivt (n=116) respektive negtivt (n=73) inställda flickors syn på att ha 
tävlingar, praktiska prov, ledarövningar samt teori inom ramen för ämnet. Procent. 

De flickor som har klassificerats som positivt inställda till ämnet har i betydligt högre 
grad än dem som klassificerats som negativa svarat att de tycker mycket bra eller bra om 
att ha tävlingar och praktiska prov eller att själva få leda en övning. Att de två grupperna 
skiljde sig åt i detta avseende är inte särskilt förvånande. Däremot är det värt att notera 
att de positivt inställda flickorna också uppskattade de teoretiska momenten i betydligt 
högre utsträckning än de negativt inställda flickorna. 

Bland pojkarna fördelar sig svaren på ett liknande sätt. Av de positivt inställda poj-
karna tycker 80 procent om att tävla i jämförelse med drygt 40 procent av de negativa, 
60 procent gillar att ha praktiska prov respektive att själv få leda en övning i den positi-
va gruppen, jämfört med drygt 20 procent i den negativa. Att ha teoretiska moment är 
inte lika populärt, varken bland de positivt (19%) eller de negativt inställda pojkarna 
(17%). Därav kan man konstatera att flickor som gillar ämnet – i högre utsträckning än 
pojkar som inte gillar ämnet – tycker om att tävla, ha praktiska prov och att få leda 
övningar. 
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Om att ha idrott och hälsa tillsammans 

De till ämnet mer negativa pojkarna och flickorna anser inte i lika stor utsträckning 
som övriga elever att pojkar och flickor alltid ska ha idrott och hälsa tillsammans. Det 
gäller särskilt de negativt inställda flickorna där endast 32 procent svarar att de alltid 
skulle vilja ha könsblandad undervisning, jämfört med 58 procent av de mer positivt 
inställda flickorna. Bland pojkarna är de negativt inställda eleverna också något mer 
skeptiska till detta, men skillnaden inom pojkgruppen är betydligt mindre (50% jäm-
fört med 60%). 

Om föräldrarnas inställning till ämnet 

Tidigare har jag kunnat konstatera att de yngre eleverna i högre utsträckning än de 
äldre, trodde att deras föräldrar tyckte ämnet var minst lika viktigt som andra skoläm-
nen. I det följande visas hur elever som är positiva respektive negativa tror om sina 
föräldrars syn på ämnet. 

Tabell 12. Flickor och pojkar som är positivt respektive negativt inställda till ämnet 
idrott och deras föräldrars förmodade inställning till ämnet. Procent. 
Föräldrarnas Pos flick 
förmodade inställning  n 115 
Tror att mamman anser att ämnet 10 

Neg flick
n 73
33 

Pos pojk 
n 150

20 

Neg pojk 
n 36 
39 

är mindre viktigt än andra 

Vet inte sin mammas uppfattning
i frågan 

4 21 10 15 

Tro att pappan anser att ämnet 
är mindre viktigt än andra 

8 25 14 41 

Vet inte pappans uppfattning 
i frågan 

6 25 14 17 

Som synes i tabellen är det betydande skillnader mellan gruppen positiva och negativa 
elever med avseende på hur de uppfattar sina föräldrars värdering av ämnet. Både flick-
or och pojkar med en mer negativ inställning till ämnet tror att deras föräldrar i högre 
grad anser att ämnet är mindre viktigt än vad de positiva eleverna tror. De svarar också 
i större utsträckning att de inte vet hur deras mamma eller pappa resonerar i frågan. De 
som i störst utsträckning tror att deras föräldrar uppfattar ämnet som viktigare än an-
dra, är de positivt inställda flickorna. 

Om hur man känner sig på lektionerna 

Tidigare har jag också visat att flickor generellt sett inte känner sig lika glada eller duk-
tiga som pojkar under lektionerna i ämnet idrott och hälsa. I nedanstående tabell visas 
hur positiva och negativa flickor och pojkar känner sig. 
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 Diagram 3. Flickor och pojkar som är positivt respektive negativt inställda till ämnet 
idrott och hur de brukar känna sig på lektionerna. Procent 

Som synes i diagrammet är det större skillnader inom kön än mellan kön när det gäller 
hur man känner sig på lektionerna. Nästan alla (95%) av de positivt inställda flickorna 
instämmer helt i att de känner sig glada på lektionerna. Det gör var femte negativt 
inställd flicka. Även bland pojkarna är det stora skillnader i hur man känner sig. Det är 
likaledes betydande skillnader mellan de elever som har kategoriserats som positiva res-
pektive negativa när det gäller huruvida man känner sig duktig eller dålig på lektioner-
na. Däremot är det ingen skillnad mellan de positivt inställda flickorna och de positivt 
inställda pojkarna när det gäller ovanstående påståenden. En mycket liten andel av de 
negativa eleverna – både vad det gäller flickor och pojkar – instämmer helt i att de 
känner sig duktiga i ämnet idrott och hälsa. De positivt inställda flickorna uppger alltså 
att de känner sig glada och duktiga samt att de blir duktiga på lektionerna i mycket 
högre grad än negativt inställda pojkar. 

Om vad man tror att man klarar av 

Tidigare i texten har jag antytt att tilltron till den egna förmågan, vad man tror att man 
klarar av, hänger ihop med hur man värderar saker och ting. Det man kan prestera bra i 
är ofta också roligt. Om nu bollspel dominerar undervisningen, hur uppfattar då olika 
kategorier elever att de klarar av olika bollspel? De positivt inställda pojkarna och flick-
orna har i större utsträckning svarat ”kan bra” på frågan hur de klarar av till exempel 
fotboll, handboll, innebandy, volleyboll och basket. Exempelvis svarade 60 procent av 
de positivt inställda pojkarna att de kan fotboll bra, i jämförelse med 20 procent av de 
negativt inställda. För flickornas del svarade 23 procent av de positivt inställda flickorna 
detsamma, jämfört med sju procent av de negativt inställda flickorna. 

Även i momenten dans, aerobics och motionsgymnastik hade de positivt inställda 
eleverna en större tilltro till den egna förmågan, men här var skillnaderna mellan de 
båda grupperna betydligt mindre. Den grupp som har en positiv inställning till ämnet 
har också i högre grad än den negativt inställda gruppen bedömts som ”bättre” i ämnet 
av lärarna. Bland flickorna hade 83 procent fått betyget MVG eller VG, vilket 19 pro-
cent av de negativt inställda fått. Bland pojkarna var den relationen 87 procent i jämfö-
relse med 37 procent. 

Pos pojk (n 150) 

Neg pojk (n 36) 

Glad Jag känner mig duktig Jag blir duktigare Jag känner mig ofta dålig 
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Inställningen till ämnet i relation till graden av fysisk aktivitet 

Pågående forskning visar att antalet barn och ungdomar som inte alls ägnar sig åt någon 
regelbunden fysisk aktivitet eller träning har ökat under senare år.21 Det råder med an-
dra ord stor spridning mellan de unga som rör sig mest och de som rör sig minst, vilket 
också de inledande intervjucitaten vittnar om. Då data från skolprojektet 2001 analyse-
rades framkom exempelvis att i vissa skolor var endast var tionde flicka och pojke med-
lemmar i en idrottsförening och i andra skolor var åtta av tio barn aktiva medlemmar. 
Vid en analys av den totala fysiska aktivitetsgraden, då inte bara ungdomars organisera-
de föreningsidrott inkluderades utan även mer vardagliga aktiviteter såsom cykling, pro-
menader, rastaktiviteter och liknande, framträdde också stor variation. Bland ungdo-
mar i år nio visade det sig att två till tre av tio hade en hög eller mycket hög fysisk 
aktivitetsgrad och ungefär lika hög andel, två till fyra ungdomar, visade sig ha en låg 
eller mycket låg fysisk aktivitetsgrad.22 

Att mäta omfattningen av fysisk aktivitet är som tidigare nämnts komplicerat. Då 
syftet med denna artikel inte är att utröna den exakta omfattningen av hur mycket ung-
domar är fysiskt aktiva, utan istället att studera hur elevers inställning till ämnet idrott 
och hälsa är relaterad till idrotts- och motionsvanor och grad av fysisk aktivitet i stort, 
kommer jag inte att väga in alla tänkbara faktorer som kan påverka utfallet. I nedanstå-
ende tabell visas hur de elever som är positivt inställda till ämnet idrott och hälsa svarar 
i jämförelse med dem som är negativt inställda. Det handlar både om hur mycket de 
anser att de rör sig på lektionerna i ämnet idrott och hälsa, om de tränar på sin fritid och 
i vilken form, om de är aktiva inom föreningsidrott och om de beskriver sig själv som en 
fysiskt aktiv person eller inte. 

Tabell 13. Flickor och pojkar som är positivt respektive negativt inställda till ämnet 
idrott och hälsa och olika aspekter av fysisk aktivitet. Procent. 
Olika dimensioner som Pos flick 
rör fysisk aktivitet n 115 
Är alltid/nästan alltid med på lektionerna 73 
och blir svettig och andfådd varje gång 

Neg flick 
n 73
12 

Pos pojk 
n150 
81 

Neg pojk 
n 36 
36 

Sysslar med idrott, sport, friluftsliv 
eller dans där det finns en ledare 

76 54 81 31 

Sysslar med idrott, sport, friluftsliv 
eller dans där det inte finns en ledare 

93 79 93 81 

Är eller har varit tävlingsaktiv 81  65  86 58 

Är medlem i en idrottsförening och 
tränar minst en gång i veckan 

69 31 76 26 

Liknar en person som rör sig så att den 
blir svettig och andfådd nästan varje dag 
eller flera gånger i veckan 

68 32 83 30 

21 Engström, L-M. (2002). 
22 Ibid. 

https://aktivitetsgrad.22
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De som är positiva till ämnet uppfattar att de håller en högre aktivitet på lektionerna, de 
är i större utsträckning medlemmar i en idrottsförening och de tränar oftare under över-
inseende av en ledare på sin fritid. Bland dem som har en mer negativ inställning till 
ämnet anger en stor majoritet av både flickor och pojkar att de tränar på egen hand på 
sin fritid. De uppfattar emellertid inte sig själva som en fysiskt aktiv person i lika hög 
grad som dem med en positiv inställning till ämnet idrott och hälsa. De identifierar sig 
med andra ord inte som en person som blir svettig och andfådd flera gånger i veckan i 
lika hög grad som de positivt inställda eleverna gör. 

Några jämförelser – en sammanfattning 

I denna studie har jag delat in eleverna i tre grupper inom respektive kön beroende på 
hur de besvarat sex frågor som rör inställningen till ämnet. Denna kategorisering måste 
anses ganska grov och skulle kunna brytas ner i fler grupper. Icke desto mindre framträ-
der stora skillnader mellan grupperna. Sammanfattningsvis kan man konstatera att elev-
er med en negativ inställning till ämnet idrott och hälsa i högre grad än andra elever: 

• Anser att flickor och pojkar inte alltid ska ha idrott tillsammans 
• Tror att både deras mamma och pappa tycker att ämnet är mindre viktigt än 

skolans övriga ämnen 
• Har lägre betyg i ämnet 
• Har en låg tilltro till sin egen förmåga och vad de tror sig om att kunna klara av 
• Inte är medlemmar i en idrottsförening eller i aktiviteter som leds av en ledare 
• Inte uppfattar sig som en person som blir svettig och andfådd flera gånger i 

veckan 

De positivt inställda eleverna verkade alltså bland annat ha en större tilltro till sin egen 
förmåga i så motto att de inte kände sig dåliga på lektionerna i lika stor utsträckning 
som andra, de uppfattade sig som bra i de flesta bollspelsmoment och även i andra 
aktiviteter som ofta förekommer inom ramen för ämnet och de har högre betyg än 
andra elever. Man kan naturligtvis också tänka sig att relationen går i den omvända 
riktningen – de elever som tror på sig själva och känner sig duktiga är de som blir be-
kräftade i ämnet och tycker att det är roligt. 

Bäst och pest! En avrundning 
I intervjuerna framkom vid upprepade tillfällen, som tidigare beskrivits, att något är 
roligt för att man är bra på det. I vilken utsträckning man uppfattar att man kan och 
klarar av saker och ting, verkar alltså vara en starkt bidragande orsak till om detta värde-
ras i positiva termer eller inte. Jag ska ge ytterligare några exempel på hur elevernas 
uppfattning av ämnet var relaterad till deras självuppfattning: 

– Vad är det som är kul med idrotten? 
– Ja, det är bara det. Jag tycker att det är kul. Jag är inte rädd för nå´t liksom. Det är 

inte så att jag tänker, det där skulle jag inte vilja göra, det är inte så att jag inte 
vågar, att jag är rädd för att göra fel och alla skrattar åt mig, så är det inte liksom. 
Jag tycker verkligen att det är kul med idrott och att pröva något nytt, liksom, det 
är alltid roligt. 

Så beskriver en mycket föreningsaktiv pojke i år 8 varför idrott är kul. Han menar att 
idrott är roligt för att han vågar göra olika saker och han är inte rädd för att pröva något 
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nytt. Han är trygg i det han gör och i det han kan, men pekar också på det faktum att 
man kan bli skrattad åt. Det går att göra fel och då är man utsatt. Implicit i detta ligger 
ett prestationsmoment som många ungdomar upplever – säkerligen inte bara i detta 
ämne men här blir misslyckandena mer tydliga. En annan betydligt mindre fysiskt aktiv 
pojke talade istället om idrott i termer av något som han inte tror att han klarar av: 

– Vad gillar du att göra på gympan? 
– Det mesta är roligt, men jag gillar inte … liksom idrott… om man säger att man 

ska springa hundra meter och hoppa längd och sånt där, det gillar jag inte så värst. 
Fast det är lättare än vad jag tror, så är det alltid, det säger i alla fall gympaläraren. 

– Hur då menar du? 
– Det var några lektioner när vi hoppade längdhopp, vi sprang hundra meter och vi 

stötte kula, och jag trodde inte att jag skulle klara nå´t nästan… men jag klara-
de… jag har inte gjort springa hundra meter än… men längdhopp och kula klara-
de jag i alla fall. 

Denna lågaktiva pojke i år 8, som inte tror att han ska klara så mycket som har med 
idrott att göra, har provat olika föreningsidrotter men inte fortsatt eftersom han inte 
hade några kompisar där eller därför att den kompis han hade slutade. 

Ett sista exempel visar ytterligare en uppfattning som vissa elever har. Den går ut på 
att man måste vara bra för att vara idrottsligt aktiv; att ett kriterium eller ingångsvärde 
är att man har vissa kvaliteter – istället för tanken att man kan utveckla dessa genom att 
vara aktiv: 

– Jag är inte så himla bra på att träna, om man säger så, jag är inte särskilt vig eller har 
bra kondition eller är stark eller någonting… så jag satsar på annat.” 

– Känns det som om man måste vara dom där sakerna för att…? 
– Ja, ungefär. Och vår gympalärare favoriserar också den andra klassen eftersom där 

är alla idrottare och i vår klass håller nästan ingen på med sport. Så det blir ofta att 
vi kör klassmatcher och då vinner dom alltid överlägset. Det är inte sådär 
jättehöjande för självförtroendet heller… 

Så motiverar en fysiskt lågaktiv pojke sitt val att inte idrotta. Han var dock synnerligen 
aktiv på andra områden, inte minst inom det musikaliska, men i hans självförståelse 
hade han bilden av att idrott inte var något för honom – och skälet han angav för detta 
var att han inte var tillräckligt bra och för att undervisningsupplägget inte passade ho-
nom (klassmatcherna). 

Mot bakgrund av dessa utsagor och av de tidigare presenterade resultaten kan man 
fråga sig på vems eller vilkas villkor undervisningen i ämnet idrott och hälsa sker? Å ena 
sidan, skulle ett svar kunna vara att det sker på pojkars villkor eftersom flickor generellt 
sett inte har samma positiva upplevelse av ämnet som helhet eller av sig själva i förhål-
lande till ämnet. I den senaste nationella utvärderingen konstaterades också att ämnet 
genomgående verkade möta pojkars intressen och behov i större utsträckning än 
flickors.23 Å andra sidan, har denna studie visat att gruppen flickor respektive gruppen 
pojkar inte är enhetliga kategorier. I vissa fall råder det större variation inom könen än 
mellan könen när det gäller elevernas uppfattning av ämnet. Positivt inställda flickor 
uppvisar alltså större likheter med de positivt inställda pojkarna än med de negativt 
inställda flickorna. Det finns därför anledning att både problematisera och nyansera 

23 Eriksson, C m.fl.(2003), s. 3. 

https://flickors.23
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bilden av att det är flickorna som är förlorare i ämnet. Om man över huvud taget kan 
tala om att ämnet sker på någons bekostnad, så verkar de elever komma i kläm som inte 
har så stor erfarenhet av idrottsrörelsens föreningsbundna verksamhet. 

Ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna en god självbild och inspirera till fortsatt 
fysisk aktivitet. Det kan därför inte vara acceptabelt att så många elever i grundskolans 
senare år känner sig dåliga och utsatta på lektionerna. Lärarna uppfattar att prestations-
momentet inte alls är lika framträdande idag som tidigare och de vill att ämnet ska vara 
något annat än den föreningsbundna idrottsverksamheten (Se kapitel 5 respektive 6). 
Denna studie ger emellertid vid handen att många elever fortfarande upplever att myck-
et i ämnet går ut på att prestera. De pojkar och flickor som har stor erfarenhet av idrotts-
rörelsen har inget problem med detta: de gillar ämnet, känner sig duktiga, blir positivt 
bekräftade och tycker att det mesta är roligt. Idrott och hälsa är bäst helt enkelt! De 
elever som inte tränar i organiserad form på sin fritid i samma utsträckning och därmed 
skulle behöva vara dem som rör sig mest under veckans två idrottslektioner, intar istället 
ofta en passivare hållning. De känner sig osäkra, upplever sig inte sällan som dåliga och 
många tycker att ämnet idrott och hälsa är pest! Jag finner det problematiskt att dessa 
två ytterlighetsuppfattningarna förekommer inom samma ämne. Majoriteten gillar vis-
serligen idrott och hälsa – och en del av ämnets legitimitet erhålls säkerligen i dess po-
pularitet. För att kunna nå de elever som är mest betjänta av undervisningen i idrott och 
hälsa måste denna popularitet kanske sättas på spel, eftersom det då sannolikt krävs att 
man hittar andra former för undervisningen och också ett annat innehåll, vilket kanske 
inte direkt svarar mot de idrottsaktiva barnens förväntningar. Att våga bryta bollspels-
dominansen kan vara ett sätt – liksom att aktivt arbeta med frågor som: Vilket ämnes-
innehåll stimulerar till fortsatt fysisk aktivitet? Hur ser den undervisning ut som ger alla 
elever en positiv självbild? 
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9. Friluftsliv i grundskolan 

Erik Backman 

Inledning 
I grundskolans styrdokument för ämnet idrott och hälsa är friluftsliv, tillsammans med 
dans, orientering, simning och livräddning, ett av de få moment som benämns i såväl 
uppnåendemål som betygskriterier.1 Samtidigt visar studier att friluftsliv är något som 
förekommer sparsamt i undervisningen i idrott och hälsa.2 I tidigare forskning inom 
området för frilufts-, idrotts- och motionsvanor kan man urskilja att utövande av idrott 
och friluftsliv på fritiden är vanligast bland de sociala grupper som har ett visst innehav 
av kulturellt och/eller ekonomiskt kapital.3 Om man växer upp i en miljö där möjlighe-
terna att få prova och uppleva friluftsaktiviteter är reducerade redan från början, medför 
detta att grundskolan, vilken ska erbjuda en likvärdig utbildning för alla barn och ung-
domar, har en mycket viktig roll i detta sammanhang. Det är därför relevant att studera 
i vilken utsträckning friluftsliv förekommer i skolans ämne idrott och hälsa och hur 
lärare och elever uppfattar detta ämne? 

Syftet med studien är varit att studera såväl lärares som elevers uppfattning om före-
komsten av friluftsliv i grundskolan och att ställa detta i relation till hur friluftsliv 
omnämns i skolans styrdokument. Här följer de frågor jag avser besvara och diskutera i 
artikeln. 

– Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa samt elever förekomsten av friluftsliv i sko-
lan, och hur förhåller sig denna uppfattning till friluftslivets framskrivna betydelse 
i skolans styrdokument? 

– Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa elevernas kunskapsnivå i friluftsliv? 
– Är det några speciella faktorer i bakgrunden eller arbetssituationen bland lärarna i 

idrott och hälsa som är av betydelse för om man har friluftsliv i sin undervisning? 
– I vilken utsträckning använder man friluftsdagar till friluftsliv i grundskolan? 
– Under vems ansvar och ledning sker friluftsdagarna i grundskolan? 

Denna studie är en del av ett större, tvärvetenskapligt forskningsprojekt där frågor som 
berör friluftsliv i skolans verksamhet behandlas. Studiens resultat grundar sig i svar på 
frågeformulär från elever och lärare som deltog i projektet Skola-Idrott-Hälsa år 2001.4 

1 http://www3.skolverket.se 
2 Lundwall, S., Mechbach, J. & Thedin Jakobsson, B. (2002), s. 19. 
3 Se bl.a. Engström, L-M. (1999), Friluftsgruppen. (1999), s. 101-115, Nilsson, P. (1998), 

samt Backman, E. (2003). 
4 För beskrivning av Skolprojektets bakgrund och genomförande se tidigare artikel. 

http://www3.skolverket.se
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De 1389 eleverna som deltagit i studien går i år 6 (677 st) och år 9 (712 st) och är 
fördelade på grundskolor runtom i landet. De lärare som deltagit i studien undervisar 
alla i ämnet idrott och hälsa i år 6 (33 st) och år 9 (25 st). 

För att ge en bakgrund till de resultat som kommer att presenteras och diskuteras i 
denna artikel avser jag att ge läsaren en kortfattad introduktion i friluftslivets historia 
Jag kommer också att problematisera begreppet friluftsliv och dess innebörd samt bely-
sa utvecklingen av friluftslivets framskrivning i skolans styrdokument. 

En kort tillbakablick 
Flera forskare menar att natur- och friluftslivets historiska ursprung står att finna i 1700-
taletsnaturromantik. Den fransk-schweiziske pedagogen Jean-Jacques Rousseau, den tyska 
gymnastikens grundare Johann Christoph Friedrich Guths Muts och den svenske 
botanikern Carl von Linné har alla framhållits som betydelsefulla för att, på olika sätt, 
sprida intresset för naturen under den tidsperiod, kring slutet av 1700-talet, som har 
kallats den första gröna vågen. Från att naturen tidigare betraktats som något främman-
de och skrämmande blev den nu en plats för återhämtning och aktivering av både kropp 
och själ. Dessa idéer förverkligades genom anläggandet av parker och badhus samt spri-
dandet av en vandrarkultur, men kom dock bara en liten och privilegierad grupp män-
niskor tillgodo. 

Den andra gröna vågen inföll i samband med förra sekelskiftet och karaktäriserades-
även den av nationalromantiska inslag och ett intresse för den vilda naturen förmedlad 
av konstnärer, författare och upptäcksresanden. I samband med en successivt ökad ur-
banisering och industrialisering blev det möjligt för en bredare allmänhet att utnyttja 
fritiden. Turism, rekreation och friluftsliv etablerades som viktiga ekonomiska och regi-
onalpolitiska områden. Under denna tid bildades också många lokala föreningar med 
friluftsaktiviteter som skidåkning, skridskoåkning, cykling och orientering vilka, i takt 
med dessa aktiviteters utveckling mot tävlingsidrotter, kom att övergå i rena idrottsför-
eningar.5 

Kring förra sekelskiftet bildades några betydelsefulla natur- och friluftsinriktade or-
ganisationer i Sverige. Föreningen för Skidkonstens främjande (föregångaren till Fri-
luftsfrämjandet) och Svenska Scoutförbundet har båda ungdomsfostran som en viktig 
del i sin verksamhet. Det som senare skulle bli Friluftsfrämjandet lyfte i sin verksamhet 
tidigt fram skidåkningen som något genuint nordiskt och mycket värdefullt. De första 
decennierna av 1900-talet satte en borgerlig överklass sin prägel på Friluftsfrämjandet 
och dess verksamhet utgjordes till stor del av organiserade skidtävlingar. På senare tid 
har dock Friluftsfrämjandet markerat sitt avståndstagande mot den organiserade idrotts-
rörelsen och dess tävlingsverksamhet och betraktas numera som en folkrörelse för fri-
luftsliv. Den svenska scoutrörelsen inspirerades av dess föregångare i England och kom 
tidigt att präglas av att vara en instans för unga pojkars uppfostran och karaktärsutveck-
ling. I scoutrörelsens texter från tidigt 1900-tal framstår ofta friluftslivet som en möjlig-
het att dels förändra människans beteende mot naturen, dels fostra den rotlösa ungdo-
men. Medan Friluftsfrämjandets verksamhet kom att inriktas mot naturvårdsarbete 
först under andra halvan av 1900-talet har scoutrörelsen hela tiden haft detta som ett 

5 Se bl.a. Yttergren, L. (1996), Johansson, B. (1999), Eichberg, H. & Jespersen, E. (1986). 
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viktigt programområde, dock med en viss eftersläpning i förhållande till miljö- och na-
turdebatten i samhället i övrigt.6 

Den tredje gröna vågen inföll på 1970-talet och karaktäriserades av ett explosionsar-
tat intresse för miljö- och naturfrågor på alla plan i samhället. Det bildades nya miljörö-
relser7 och frågorna blev också ett stort politiskt och massmedialt arbetsområde. Debat-
ten om vilka samhällsförändringar som behöver tillgripas för att vi ska kunna förverkli-
ga ett ekologiskt hållbart samhälle är fortfarande aktuell och öppen. Miljö- och 
naturfrågorna är idag också anammade och prioriterade av de stora friluftsorganisatio-
nerna, varav två är nämnda. Dessa framhåller friluftsliv som en pedagogisk metod för 
att påverka människans förhållande till naturen och skapa miljömedvetenhet.8 

I samband med det ökade intresset för natur och miljö… under denna period har 
kommersialisering och medialisering även bidragit till att det uppkommit former av 
friluftsliv som är mera äventyrsbetonade, trendinriktade och individualiserade. Den 
tredje gröna vågen har alltså inneburit en ökad differentiering inom området för fri-
luftsliv.9 

Vad är friluftsliv? 
När man börjar undersöka hur olika forskare och andra intressenter vill definiera fri-
luftsliv blir det tydligt att det inte föreligger någon konsensus i vad man egentligen 
menar med begreppet och vad innehållet bör bestå i. Av litteratur inom området fram-
går det att definitionerna på friluftsliv har varierat över tid beroende på vilka intressen-
ter som uttalat sig. Avgränsningen mot idrotten är kanske det som har vållat mest dis-
kussion. I den statliga idrottsutredningen från 1969 ville man att friluftsliv och idrott 
skulle lyda under en gemensam definition och organisation. Man menade att det var 
omöjligt att skilja dessa åt. Det fanns såväl ekonomiska som prestigemässiga motiv till 
att införliva friluftsrörelsen, med alla dess utövare i idrottsrörelsen.10 Utredningen valde 
att definiera idrott och friluftsliv som: 

… fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå 
tävlingsresultat.11 

Från friluftsrörelsens sida fanns dock starka invändningar mot att förknippas med 
idrottsrörelsen och främst då dess prägel av tävlingsverksamhet. För att markera detta 
såg man det inom bland annat Friluftsfrämjandet som betydelsefullt att vid denna tid 
definiera sin syn på friluftsliv: 

6 Sandell, K. & Sörlin, S. (1994), s. 4-27. 
7 T.ex. Greenpeace 1971. 
8 Se bl.a. Yttergren, L. (1996) och Sandell, K. & Sörlin, S. (1994), s. 28-41. 
9 Johansson, B. (1999), s. 150-151. 
10 Med friluftsrörelsen avses de frilufts- och främjandeorganisationer och förbund som be-

driver friluftsliv i organiserad form. Med idrottsrörelsen avses de förbund och föreningar 
som ingår i Riksidrottsförbundet och bedriver idrottslig verksamhet. 

11 Lindroth, J. & Blom, K-A. (1995), s. 11. 

https://t�vlingsresultat.11
https://idrottsr�relsen.10
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”Friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling.”12 

Denna definition fyllde, i viss mån, sitt syfte men kan idag tyckas vara olyckligt formu-
lerad då ”utnyttja naturen” för tankarna till att människan exploaterar naturen för sina 
egna syften. Det ska framhållas att Friluftsfrämjandet idag definierar friluftsliv som att 
”… vistas i naturen på ett sådant sätt att det ger naturupplevelser, rekreation och mo-
tion.” 13 

Från statligt håll har man på senare tid dock poängterat att man tydligt bör särskilja 
de statliga bidragen till friluftsrörelsen och till idrottsrörelsen. I en rapport på uppdrag 
av regeringskansliet framhåller man friluftslivets fokusering på naturupplevelsen och 
frånvaron av krav på att tävla och prestera. Den definition av friluftsliv som presenteras 
i rapporten har utformats av en speciellt tillsatt grupp inom Kulturdepartementet, kal-
lad ”Friluftsgruppen”, och betraktas idag som den officiella svenska definitionen: 

”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 
naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.”14 

Det är tydligt att flera intressenter idag ser det som betydelsefullt att särskilja och preci-
sera friluftslivet och dess egenart från idrotten. Exempel på sådana intressenter är bland 
annat främjandeorganisationer, statliga myndigheter, högskolor och forskare inom om-
rådet. Detta synes dock inte helt lätt om man studerar hur idrottsrörelsens företrädare 
vill definiera sitt område. 

”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må 
bra.”15 

Denna definition av idrott lämnar stort utrymme för fri tolkning och skulle också kun-
na inrymma det många avser med friluftsliv. Diskuterbart är dock fortfarande vad man 
lägger i betydelsen av prestera mera och hur detta kan ta sig i uttryck inom utövande av 
friluftsliv. 

Man kan också ställa sig frågande till om det finns aktiviteter i gränslandet mellan 
friluftsliv och idrott och hur man i så fall ska definiera dessa. Johan Öhman, forskare 
och lärare vid Örebro universitet, menar att man i detta avseende kan skilja mellan 
friluftsaktiviteter och friluftsliv. 

”Med friluftsaktiviteter avser jag fysiska aktiviteter som lekar, spel och övningar av 
idrottskaraktär som bedrivs ute i naturen. Med friluftsliv avser jag aktiviteter som 
innebär att man lever i naturen.”16 

I likhet med denna åtskillnad mellan två näraliggande begrepp belyser också Stephan 
Svenning, lärare vid Örebro universitet, vikten av att skilja mellan friluftsliv och fri-
luftsverksamhet, två begrepp som ofta blandas ihop i skolan. Svenning framhåller ”Fri-
luftsgruppens” officiella definition som vägledande för friluftsliv medan friluftsverk-
samhet innefattar ett vidare innehåll där idrottsliga inslag är vanligt förekommande. 

12 Yttergren, L. (1996), s. 11. 
13 http://www2.frilufts.se. 
14 Friluftsgruppen (1999), s. 9. 
15 Riksidrottsförbundet. (1996), s. 5. 
16 Öhman, J. (1999), s. 6. 
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Han menar också att ett problem som följer av att de båda begreppen används syno-
nymt i skolan är att det blir svårt att bedöma verksamheten ur ett kvalitetsperspektiv.17 

Det traditionella sättet att avgöra vad som är idrott och friluftsliv torde vara att be-
döma detta utifrån namnet på en viss idrottsgren eller aktivitet. Detta behöver dock inte 
betyda att man vet på vilket sätt utövandet går till eller vilken innebörd utövandet av en 
aktivitet har för en individ. Att säga att man sysslar med cykling kan ju betyda att man 
cyklar längs trafikerad landsväg för att träna sin kondition inför Vätternrundan, men 
det kan också betyda att man tar en cykeltur i skogen för att njuta av det vackra vädret. 
Människor som sysslar med till synes samma aktivitet kan ha vitt skilda motiv för detta. 
Denna variation i smak och utövning som finns inom idrotten belyser professor Lars-
Magnus Engström genom att tala om meningsskapande praktiker, dvs det i utövandet 
som skapar mening för individen. 

En av dessa praktiker är lek och rekreation. I denna praktik är det viktiga att man har 
roligt för stunden och att det man gör är lustfyllt och engagerande och detta kan man 
göra i en mängd olika aktiviteter. Fysisk utmaning och äventyr är en annan praktik och 
den utövar man om man vill utföra en bedrift som ska framstå som lite exklusiv. Presta-
tionen som utförs ska gärna ha ett visst mått av risktagande och det centrala är att klara 
av något som är utmanande och kräver koncentration.18 I en lärobok i idrottspedagogik 
har Engström utvecklat praktiktänkandet och nu fogat friluftsliv till övriga praktiker. I 
likhet med flera av de nämnda definitionerna av friluftsliv menar Engström att det cen-
trala i denna praktik är att: 

”… verksamheten sker i naturlig miljö... [och att utövarna] … samtidigt sätta värde 
på att få vistas utomhus och uppskatta de skönhetsvärden som är förbundna med 
natur- och djurliv.” 19 

I ett sammanhang av friluftsliv kan de tre beskrivna praktikerna tyckas ha flera 
berörings- och angränsningspunkter men också skilja sig åt med avseende på vad som är 
meningsbärande i respektive praktik. Man brukar också tala om att vissa aktiviteter och 
praktiker har ett visst mått av egenvärden dvs att de ger glädje och upplevelser för stun-
den och att man utövar dem för deras egen skull. Inom friluftsliv brukar dessa egenvär-
den framhållas som centrala, då fysisk prestationsförmåga, färdighet eller resultat i det-
ta sammanhang inte är av någon avgörande betydelse. 

Denna begreppsproblematisering visar att det finns olika sätt att tolka friluftslivets 
innehåll och mening. Den visar också att man kan särskilja närliggande begrepp som 
friluftsliv och friluftsaktiviteter. Att kategorisera en aktivitet i detta sammanhang är 
problematiskt då det innebär en övergång från aktivitet till praktik. Därav är det svårt 
att helt säkert säga om det är friluftsliv, friluftsaktiviteter eller kanske idrottsaktiviteter 
som studerats. Min bedömning är dock att de flesta av de aktiviteter som studerats i 
artikeln kan sägas ingå i kategorin friluftsaktiviteter, medan vissa av aktiviteterna ligger 
närmare definitionen av friluftsliv. Jag avser att återkomma till denna problematik i 
presentationen och diskussionen av resultaten. 

17 Svenning, S. (2001). 
18 Engström, L-M. (1999), s. 18-41. 
19 Engström, L-M. & Redelius, K. (2002), s. 278-279. 
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Friluftsliv på friluftsdagar 

I 1955 års timplan för den dåvarande enhetsskolan anges att ”friluftsdagar och lekstun-
der” bör motsvara minst en och en halv timme i veckan eller 10 och 12 heldagar per 
läsår. Som ett övergripande mål med undervisningen i gymnastik med lek och idrott 
(nuvarande ämnet idrott och hälsa) anges att undervisningen ska ”stimulera till kropps-
övningar och friluftsliv även efter slutad skolgång.”20 

Friluftsdagarnas mål och innehåll utvecklas ytterligare i ett förslag till läroplan för 
enhetsskolan avgivet av 1957 års skolberedning. 

”Friluftsdagarna skall ge eleverna en värdefull omväxling i skolarbetet och ge möjlig-
het för lärare och elever att lära känna varandra under förhållanden som är delvis 
annorlunda än i klassrummet. De skall bereda eleverna en stärkande vistelse i skog 
och mark och skapa intresse för ett härdande och rekreerande friluftsliv. Undervis-
ningen bör […] söka väcka elevernas intresse för naturens skönhet och förståelse för 
att den bör vårdas. Friluftsdagarna ger möjlighet till sådana övningar som av praktis-
ka skäl ej kan genomföras under en normal gymnastiklektion, t.ex. tävlingar, oriente-
ring, skidlöpning, undervisning om trafik, brandskydd och olycksfallsvård.”21 

Man kan notera att friluftsdagarna här legitimeras utifrån flera aspekter. Dels ses de som 
ett värdefullt avbrott i det ”vanliga” skolarbetet i klassrummet, dels innebär de en möj-
lighet till stärkande och härdande av individen. Man framhåller också individensförstå-
else för naturens skönhet och behovet av miljövård som viktiga mål med friluftsdaga-
rna. Förslagen på friluftsdagarnas innehåll är av såväl specificerad som bred karaktär. 

Läroplanerna för grundskolan 1962 och 1969 är till stora delar likartade vad gäller 
friluftsverksamheten i skolan. Gemensamt för båda läroplanerna är att friluftsverksam-
heten uttryckligen ska äga rum under friluftsdagarna (varför de kan ses som synonyma 
uttryck) samt att man bör utnyttja dessa till aktiviteter som inte kan bedrivas inomhus. 
Man betonar också friluftsverksamhetens möjligheter till integration mellan olika äm-
nen och anger ett detaljerat innehåll. Av förslagen på lämpliga aktiviteter för frilufts-
verksamheten framgår att de båda läroplanerna antar lite olika inriktning. I den tidigare 
av dessa föreslår man att friluftsverksamheten bör bedrivas i skog och mark i form av 
aktiviteter som simning, terrängvandring, orientering och skid- och skridskoåkning 
medan den senare även föreslår aktiviteter som friidrott och bollspel.22 

I grundskolans läroplan från 1980 står följande att läsa om friluftsdagarna: 

”Under ett visst antal dagar av läsåret (4-8 dagar) skall skolarbetet ske i form av fri-
luftsverksamhet. Syftet med friluftsverksamheten är att genom aktiv rekreation ge 
eleverna omväxling i det dagliga arbetet och att ge möjligheter till vistelse ute i natu-
ren. […] Friluftstimmarna skall disponeras för aktiviteter utomhus. Speciellt bör de 
huvudmoment inom idrott som inte kan bedrivas på vanliga lektioner behandlas.”23 

Fram till den nuvarande läroplanen, Lpo 94, var det fastställt att ett antal friluftsdagar 
skulle genomföras vid skolorna och att lärarna i idrott (nuvarande ämnet idrott och 

20 Kungliga skolöverstyrelsen (1955), s. 24-25 och s. 88. 
21 Skolberedningen (1957), s. 138. 
22 Se Skolöverstyrelsen (1970), s. 3-10 samt Kungliga Skolöverstyrelsen (1962) s. 42-43. 
23 Skolöverstyrelsen (1980), s. 47. 
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hälsa) stod som ansvariga för organisation och genomförande av dessa. I och med infö-
randet av Lpo 94 togs regleringen för friluftsdagarna bort och det är numera upp till 
den lokala skolan att frigöra resurser för detta ändamål.24 

Man kan konstatera att antalet reglerade friluftsdagar har reducerats från 10-12 da-
gar i 1955 års timplan till att ha tagits bort helt i Lgr 94. Man kan också se att styrningen 
av innehållet på friluftsdagarna har varit mycket tydligt i de tidiga läroplanerna för att 
sedan avta. I och med att friluftsdagarna nu är den lokala skolans angelägenhet har 
också ansvaret för dessa fördelats på hela skolans lärare och ligger således inte bara på 
läraren i idrott och hälsa. 

Friluftsliv i ämnet idrott och hälsa 

Studerar man vad som betonas i grundskolans läro- och kursplaner i nuvarande ämnet 
idrott och hälsa från 1955 och framåt, kan man konstatera att utvecklingen gått från en 
mera specificerad innehållsdeklaration till en mindre uttalad sådan. När det gäller fri-
luftsliv så förekom inte detta som begrepp vare sig i Lgr -62 eller Lgr -69, varvid man 
däremot talade om skidåkning, skridskoåkning, orientering och simning. Det framgår 
också att läraren i gymnastik förväntades fördela undervisningen i friluftsliv mellan lek-
tioner och friluftsdagar för att på så sätt möjliggöra dessa mer tidskrävande utomhusak-
tiviteter.25 I Lgr -80 kan man läsa om idrottsämnets mål, varav ett av dessa formuleras 
enligt följande: 

”Under vistelse i naturen skall eleverna skaffa sig kunskaper om friluftsliv, få förståel-
se för den ekologiska balansen samt lära sig ta ansvar för naturen och utnyttja den rätt 
för rekreation och friluftsliv.”26 

I samma läroplan nämner man därefter friluftsliv tillsammans med orientering som ett 
av huvudmomenten vilket vid ett första intryck kan tolkas som att de båda begreppen 
stod för delvis samma innehåll utan någon tydlig skiljelinje. Innehåll och viktig kun-
skap i detta moment specificeras dock som att kunna använda karta och kompass, be-
driva vandringar och utflykter i olika årstider samt lära sig om naturvård, rätt klädsel, 
säkerhetsbestämmelser och friluftsteknik.27 I kursplanen för ämnet idrott och hälsas 
uppbyggnad och karaktär från -94 står följande att läsa: 

”Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det 
gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får 
eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt in-
tresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka enga-
gemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö.”28 

Noterbart är här att man ser ett kulturellt värde i friluftslivet som är viktigt att bevara, 
och att friluftslivet framhålls som en metod för att öka barn och ungdomars miljömed-
vetenhet och betydelsen av ett ekologiskt hållbart samhälle. I kursplanen från -94 är 
också friluftsliv, tillsammans med simning, livräddning, orientering och ergonomi, ett 

24 Svenning, S. (2001), s. 4. 
25 Se Kungliga Skolöverstyrelsen (1962), s. 344-347 samt Skolöverstyrelsen (1969), s. 166-

169. 
26 Skolöverstyrelsen (1980), s. 91. 
27 Ibid, s.94. 
28 http://www3.skolverket.se 

http://www3.skolverket.se
https://friluftsteknik.27
https://tiviteter.25
https://�ndam�l.24


180 Friluftsliv i grundskolan 

av de få moment som omnämns som uppnåendemål i idrott och hälsa. Där kan man 
läsa att eleven efter avslutad kurs skall: 

”… ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för alle-
mansrätten.” (år 5)29 

”… kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider.” (år 9)30 

Där nämns dock ingenting om innehåll i form av aktiviteter eller arbetssätt, utan detta 
är istället upp till läsaren att tolka. 

Friluftsliv i grundskolans övriga ämnen 

I föregående avsnitt har jag i första hand studerat hur friluftsliv kommer till uttryck i de 
styrdokument som berör ämnet idrott och hälsa samt friluftsdagar. Jag har även försökt 
hitta andra styrdokument i grundskolan som berör friluftsliv och människans förhållan-
de till natur och miljö. I Lpo 94 hänvisar man under rubriken ”grundläggande värden” 
till Skollagen, där man nämner att: 

… var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.31 

I detta sammanhang är begreppet miljö inte ytterligare specificerat. Det kan tolkas som 
allt ifrån den gemensamma inomhus- och stadsmiljö som många människor lever i till 
naturen i form av skogar, ängar, hav och sjöar. Om man gör den senare tolkningen av 
begreppet miljö framstår vistelsen i miljön (dvs. naturen) t.ex. i form av friluftsliv som 
en viktig ingrediens för att nå målet. Ett tydligare uttryck för detta mål finner man i 
grundskolans kursplan för naturorienterade ämnen. Där nämner man att undervisning-
en bör sträva mot att eleven: 

”… utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande.”32 

Det är tydligt att såväl målen i naturorienterande ämnen och idrott och hälsa som de i 
Skollagen har ansvar och vårdande av natur och miljö som gemensamma nämnare och 
därmed bereder stora möjligheter till integrerad undervisning. 

Studier om friluftsliv i grundskolan 

Nutida studier om hur friluftsliv kommer till uttryck i grundskolan är sparsamt före-
kommande. Här nedan har jag sammanfattat några av dem som i beskrivande form 
behandlar frågor om omfattning och innehåll. I en nyligen utgiven rapport från Skol-
verket och Institutionen för Idrott och hälsa vid Örebro universitet utvärderas ämnet 
idrott och hälsa i Sveriges skolor. I rapporten framstår friluftsdagarna som det enda 
forum där friluftsverksamheten kommer till uttryck och att dessa i dag verkar variera 
mycket såväl avseende innehåll som omfattning. I rapporten nämns också att den vanli-
gaste verksamheten på friluftsdagar är friluftsliv (vilket exemplifieras som naturvistelser, 
kanotfärder och att gå på tur) men att mera idrottsinriktade aktiviteter som friidrott, 
skridsko och orientering också förekommer.33 

29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 http://www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf 
32 http://www3.skolverket.se 
33 Eriksson, C. m.fl. (2003), s. 21. 
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I en rapport från Riksidrottsförbundet framgår att ett grovt genomsnitt för hela 
grundskolan visar att man utnyttjar 4-5 tillfällen per år till friluftsdagar, men att detta 
varierar mycket beroende på ort. I storstadsområdena hävdas att friluftsdagarna håller 
på att försvinna ur systemet medan glesbygdsskolor med närhet till lämplig terräng/ 
natur har fler friluftsdagar. I rapporten visas att det idag inte bara är lärarna i idrott och 
hälsa som leder och organiserar friluftsdagarna utan att detta ansvar till stor del (på ca 
två tredjedelar av skolorna) delas av samtliga lärare. Friluftsliv anges också som den mest 
frekvent förkommande aktiviteten och därefter följer friidrott, orientering, skidåkning, 
skridsko, bollspel och simning.34 

Stephan Svenning har på uppdrag av Skolverket studerat friluftsliv i grundskolan. 
Han menar att friluftsverksamheten generellt sett minskat sedan borttagandet av de 
reglerade friluftsdagarna och att det under friluftsdagarna förekommer relativt lite fri-
luftsliv av den karaktär som anges i friluftsgruppens officiella definition. Istället menar 
han att friluftsverksamheten idag (läs friluftsdagarna) verkar inrymma en mängd olika 
aktiviteter och verksamheter som är av den karaktären att dessa borde gå under benäm-
ningen idrotts- eller aktivitetsdagar. Han påtalar också att denna tendens är vanligare på 
grundskolor i större städer och i grundskolans högre åldrar.35 

Utifrån beskrivningen ovan av skolans friluftsdagar, dess omfattning och innehåll 
samt hur friluftsliv och friluftsverksamhet framskrivits i skolans styrdokument, gör jag 
följande konstateranden: 

– Mot bakgrund av friluftsvanors påvisade sociala stratifiering framstår det som 
mycket betydelsefullt att man i skolan skapar möjligheter till friluftsliv som alla 
kan ta del av. 

– I samband med att friluftsdagarna kraftigt har reducerats och blivit den lokala 
grundskolans angelägenhet framhåller man i styrdokumenten idag friluftsliv som 
ett allt viktigare moment inom själva undervisningen i idrott och hälsa. 

– Av tidigare studier att döma verkar det finnas ett förgivettagande att friluftsliv i 
grundskolans verksamhet ska äga rum på skolans friluftsdagar. Mot bakgrund av 
detta är det rimligt att tro att friluftsliv förekommer i mycket liten utsträckning på 
de grundskolor som inte har några friluftsdagar. 

– I tidigare studier framgår att friluftsdagar på grundskolan idag organiseras och leds 
av flera olika lärare på skolan och inte bara av läraren i idrott och hälsa. 

– Helhetsintrycket av det som anges som friluftslivets innehåll i tidigare styrdoku-
ment, i kombination med nutida studier av friluftsliv och friluftsverksamhet i 
grundskolan, föranleder tankar om att det i skolan finns en stor osäkerhet och 
okunskap kring vad som är det centrala och meningsbärande inom friluftsliv, vil-
ka aktiviteter och praktiker som innefattar friluftsliv samt hur man ska realisera 
friluftsliv i grundskolan. 

Hur ser då friluftslivet ut i skolan? Stämmer lärarnas uppfattning om hur de fördelar sin 
undervisning överens med elevernas erfarenhet av friluftsliv i grundskolan? Hur står 
framskrivningen av friluftsliv i skolans styrdokument i relation till förekomsten i sko-
lan? Utnyttjar man verkligen friluftsdagarna till friluftsliv eller ska man kalla dem något 

34 Riksidrottsförbundet (2000), s. 15-16. 
35 Svenning, S. (2001), s. 8-10. 

https://�ldrar.35
https://simning.34


 

 

182 Friluftsliv i grundskolan 

annat? Dessa är några av de frågor som framstått som betydelsefullt att lyfta fram och 
belysa. Därav ska jag presentera och diskutera några resultat kring friluftsliv i grundsko-
lan som uppkommit under arbetet med projektet Skola-Idrott-Hälsa. 

Resultat och diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa och diskutera en del av de resultat som berör 
frågor kring friluftsliv i grundskolan.36 Svar från såväl elever som lärare i idrott och hälsa 
kommer att redovisas och följer en struktur där resultaten till en specifik frågeställning 
diskuteras innan jag går vidare till nästa. I slutet av detta avsnitt försöker jag sedan 
sammanfatta mina iakttagelser utifrån min bakgrundstext. Den första frågan handlar 
om hur elevers och idrottslärares uppfattning om förekomsten av friluftsliv i grundsko-
lan står i relation till dess framskrivna betydelse i skolans styrdokument. 

I figur 1 ser man att de friluftsaktiviteter som förekommer minst i skolan är frilufts-
teknik,37 paddla och åka långfärdsskridsko medan de som är mest vanliga är orientering, 
åka skridsko och slalom. Man kan även notera vissa skillnader mellan årskurserna. I år 6 
är det vanligare än i år 9 att ha provat friluftsteknik, cykling utomhus och vandring i 
skogen medan det är betydligt vanligare att ha åkt slalom i år 9 än i år 6. 
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Figur 1. Andelen ungdomar i år 6 och 9 som uppger att de har provat en friluftsaktivitet i skolans 
idrottsundervisning eller på friluftsdagar någon gång eller oftare det senaste året. (N=1389). Pro-
cent. 

År 9, 
n=712 

År 6, 
n=677 

Orientering Skridsko/isspel Åka slalom Vandra i skogen Åka längdskidor Cykla utomhus Klättra Åka 

långfärdskridsko 

36 Se även Backman, E. (2003). 
37 Friluftsteknik exemplifierades som göra upp eld och laga mat i naturen 
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År 9År 6 
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Figur 2. Idrottslärarnas genomsnittliga tidstilldelning till olika moment i idrott och hälsa. Pro-
cent, år 6 (N=33) och 9 (N=25). 

Figur 2 visar att det inte är några större skillnader i hur lärare för olika åldrar uppger att 
de fördelar sin undervisning på olika moment. Friluftsliv och orientering tillsammans 
uppges ta nio procent av den totala undervisningstiden i idrott och hälsa i anspråk med-
an bollspel ägnas mer än tre gånger så mycket tid och är den klart dominerande aktivite-
ten i de undersökta skolorna. Bland det som eleverna uppger som de vanligaste aktivite-
terna (se figur 1) är nästan alla (med undantag av vandring i naturen) av den karaktären 
att de innehåller idrottsliga inslag framför inslag av friluftsliv varför dessa, med stöd av 
Öhman,38 bör benämnas som friluftsaktiviteter istället för friluftsliv. Jag menar också 
att de friluftsaktiviteter som är minst vanligt förekommande i figur 1 i viss mån kan ses 
som praktikbundna till friluftsliv och förknippade med ”Friluftsgruppens” definition av 
friluftsliv.39 Jag vill därför påstå att friluftsaktiviteter verkar förekomma i grundskolan 
(dock sparsamt), medan det däremot är tveksamt om friluftsliv gör det. Man bör också 
notera det låga kriterium som ställts för att ha provat aktiviteterna i figur 1 och att detta 
gäller både friluftsdagarna och undervisningen i idrott och hälsa. Mot bakgrund av det-
ta, och friluftslivet framskrivna roll i skolans styrdokument, är det än mer häpnadsväck-
ande att det verkar vara så ovanligt med friluftsliv i grundskolan. 

I figur 2 kan noteras att lärarna i studien tillfrågats om den tid de ägnar friluftsliv 
och orientering, angett som ett och samma moment. Därav är det befogat att fråga sig 
hur mycket friluftsliv som ingår i denna del och om detta varierar mellan åren. Jag 
menar att man kan besvara denna fråga med viss tillförlitlighet om man studerar resul-
taten i figur 1 och figur 2 i relation till varandra. En stor del av eleverna i de båda åren 
(ca 80-90 procent) uppger att de har provat orientering medan däremot friluftsliv enligt 
”Friluftsgruppens” definition och den praktik som tidigare omnämnts är mycket ovan-
ligt. Det är därför troligt att den övervägande delen av momentet friluftsliv och oriente-
ring består av orientering och att denna snedfördelning är speciellt påtaglig i år 9. 

.38 Öhman, J. (1999), s. 6. 
39 Jämför Engström, L-M. & Redelius, K. (2002), s. 278-279 och Friluftsgruppen (1999), s. 9. 

https://friluftsliv.39
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Figur 3. Hur lärarna i idrott och hälsa uppfattar sina elevers kunskaper i några av ämnets olika 
moment. N=75. Procent, år 3, 6 och 9. 

I figur 3 kan man se att ca två tredjedelar av lärarna i studien uppger att deras elever inte 
har speciellt stora eller obefintliga kunskaper i friluftsliv och orientering, och att lärarna 
bedömer att eleverna har större kunskaper i andra moment. Frågeställningen i denna 
figur, precis som den i figur 2, inkluderar friluftsliv och orientering inom ett och samma 
moment. Min hypotes är att idrottslärarnas uppfattning om elevernas bristfälliga kun-
skaper i friluftsliv och orientering är ett utslag av att detta moment ges liten andel av den 
totala undervisningstiden och att lärarna i idrott och hälsa därmed känner en osäkerhet 
i bedömningen av elevernas kunskaper. Jag tror också att denna tendens skulle vara 
ännu tydligare om friluftsliv omnämndes och studerades som ett eget moment. Stude-
rar man figur 2 och 3 kan man se att lärarna i idrott och hälsa lägger stor del av den 
totala undervisningstiden i idrott och hälsa på bollspel samtidigt som de uppger att detta 
moment är något som eleverna behärskar mycket bra. Detta ger upphov till olika tolk-
ningsmöjligheter. Det kan vara så att eleverna har mycket tid detta moment och att de 
därmed blir duktiga i det. Man skulle också kunna tolka det som att eleverna redan är 
duktiga i bollspel och att lärarna tack vare detta lägger mycket tid på bollspel.40 Jag tror 
att svaret ligger i en kombination av dessa två möjligheter och att det omvända resone-
manget går att föra beträffande friluftsliv. 

Studien visar att vissa lärare i idrott och hälsa har undervisning i friluftsliv medan 
andra inte har något alls. Det förefaller rimligt att anta att mängden friluftsliv i under-
visningen har ett samband med faktorer som t ex skolans omgivning eller lärarens ut-
bildning. För att söka svar på detta har nio lärare i idrott och hälsa som uppger att 
andelen friluftsliv motsvarar mer än tio procent av den totala undervisningstiden jäm-
förts med sex lärare i idrott och hälsa som uppger motsvarande andel undervisningstid 
till tre procent eller mindre. I denna jämförelse går det inte att finna något specifikt som 
utmärker någon av lärargrupperna. De flesta uppger att de ofta har tillgång till skogs-
områden i undervisningen och antalet friluftsdagar varierar mellan tre och sex per år. 
Det förekommer ungefär lika många utbildade lärare i de båda grupperna och de flesta 
har kännedom om lokala och centrala styrdokument för ämnet idrott och hälsa. Mot 
bakgrund av dessa resultat är det befogat att fråga sig vilka andra faktorer som kan vara 
av betydelse för lärares tidstilldelning till olika moment i idrottsämnet. Är det lärarnas 
personliga färdighet och intresse för vissa moment som är avgörande för vad som kom-
mer till uttryck i undervisningen i idrott och hälsa? 

40 Jämför kapitel 6. 

https://bollspel.40
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Tidigare forskning ger uttryck för att friluftsliv i skolan bedrivs på friluftsdagar sna-
rare än i den lektionsbundna undervisningen41 och det är rimligt att tro att det förhåller 
sig på detta vis även i den undersökta gruppen. Frågorna i denna studie ger lite utrym-
me för att undersöka i vilken utsträckning friluftsliv bedrivs på lektionstid respektive 
friluftsdagar. När lärarna i figur 2 tillfrågas om hur de fördelar sin undervisningstid är 
det både möjligt och troligt att de däri räknar både den verksamhet som bedrivs på 
lektionstid och på friluftsdagar. Att bedriva friluftsliv är tidskrävande på så sätt att man 
först och främst behöver ta sig ut i naturen. Den inrutade skoldagen och lektionernas 
ram innebär också en begränsande faktor i det avseendet att tiden är för kort för att man 
ska hinna ”landa” i naturen med både kropp och själ och uppleva de värden som natu-
ren kan förmedla. Jag ser alltså snarare fördelar än problem i det att friluftsliv bedrivs på 
friluftsdagar istället för lektionstid. Dock under förutsättning att man på skolan har 
flera regelbundet återkommande friluftsdagar och att det friluftsliv som då bedrivs är av 
naturupplevelseinriktad, snarare än idrottslig, karaktär. Mot bakgrund av detta är det av 
intresse att studera om man har friluftsdagar ute på skolorna och i vilken utsträckning 
man ägnar dessa åt friluftsliv. 

Undersökningen visar att antalet friluftsdagar på skolorna varierar mycket, från inga 
alls upp till tio per läsår. Utifrån det som lärarna i idrott och hälsa har angett som 
friluftsdagarnas innehåll i form av aktiviteter har jag sedan kategoriserat dessa som fri-
luftsliv42 enligt den praktik och definition som tidigare diskuterats och som aktivitets-
och idrottsdagar43 vilka vanligtvis har haft en mera idrottslig karaktär. Av studien fram-
går att man på 33 skolor i år 6 hade sammanlagt 167 friluftsdagar vilket ger ett medeltal 
på 4,3 dagar per skola och läsår. Av dessa ägnades 56 friluftsdagar åt det som jag 
kategoriserat som friluftsliv vilket motsvarar 33,5 procent medan 66,5 procent (111 
dagar) ägnades åt aktivitets- och idrottsdagar. På de 25 undersökta skolorna i år 9 hade 
man sammanlagt 105 friluftsdagar vilket ger ett medeltal på 4,2 dagar per skola och 
läsår. Av dessa ägnades 34 friluftsdagar åt friluftsliv vilket motsvarar 32,4 procent med-
an 67,6 procent (71 dagar) ägnades åt aktivitets- och idrottsdagar. Noterbart är att lä-
rarna i idrott och hälsa har uppgett friluftsdagens huvudsakliga innehåll då man kan ha 
haft flera olika aktiviteter igång under samma dag. Som helhet kan man säga att ungefär 
en tredjedel av alla friluftsdagar på de undersökta skolorna har inslag av friluftsliv och 
att det inte skiljer sig nämnvärt åt i årskurs 6 och 9. I jämförelse med såväl Skolverkets 
som RF:s rapport om idrott och hälsa i grundskolan där man menar att den primära 
verksamheten på friluftsdagarna är naturvistelser, kanotfärder och att gå på tur (vilket 
skulle räknas som friluftsliv i denna studie), ser vi alltså här ett omvänt resultat.44 

Kategoriseringen av friluftsliv och aktivitets- och idrottsdagar är en konstruktion 
som är baserad på det tidigare avsnittet om begreppsproblematisering av friluftsliv. Min 
utgångspunkt är att man i första hand bör förstå friluftsliv som en av de praktiker som 

41 Eriksson, C. m.fl. (2003), s. 21. 
42 Exempel på aktiviteter som idrottslärarna uppgett som friluftsdagens innehåll och som jag 

räknat in i kategorin friluftsliv är: skidåkning, paddling, skogsvandring, bärplockning, 
fiske, ridning, cykelorientering, miljödag i skogen. 

43 Exempel på aktiviteter som idrottslärarna uppgett som friluftsdagens innehåll och som jag 
räknat in i kategorin aktivitets- och idrottsdagar är: terränglöpning, orienteringstävling, 
brännboll, fotbollsturnering, bowling, minigolf, basketturnering, bordtennis, friidrotts-
dag, aerobics, styrketräning, innebandyturnering, spinning. 

44 Se Eriksson, C. m.fl. (2003), s. 21 samt Riksidrottsförbundet (2000), s. 15-16. 

https://resultat.44
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Engström skriver om.45 Utifrån denna praktik och den statliga ”Friluftsgruppens” be-
greppsdefinition kan man sedan betrakta vissa aktiviteter som mer eller mindre praktik-
bundna till friluftsliv. Jag menar att indelningen säger något om vad de undersökta 
skolorna ägnar sina friluftsdagar åt. I likhet med Svennings tidigare studie för Skolver-
ket,46 påvisar denna studie att friluftsdagarnas innehåll primärt består av idrottsliga 
aktiviteter snarare än friluftsliv. Jag ser en problematik i att det friluftsliv som omnämns 
som betydelsefullt i grundskolans styrdokument i själva verket förekommer mycket 
sparsamt i skolan. En av flera orsaker till detta tror jag handlar om bristande kunskap 
bland ansvariga skolledare och framförallt lärare (i såväl idrott och hälsa som andra 
ämnen). Denna okunskap kan gälla dels vad den natur-upplevelseinriktade praktiken 
friluftsliv kan innebära, dels hur man rent praktiskt kan gå tillväga vid undervisning i 
denna typ av friluftsliv. Som en följd av detta tror jag, i likhet med Svenning att begrep-
pen friluftsliv och friluftsverksamhet idag används synonymt inom skolan.47 Jag tror 
också att skolans organisation och struktur ofta utgör ett hinder för att möjliggöra den 
tid som krävs för att kunna bedriva ett kvalitativt friluftsliv. 

Inom skolans organisation har av tradition funnits en såväl uttalad som outtalad 
förväntan av att friluftsdagarna ska organiseras och ledas av lärarna i idrott och hälsa. I 
samband med avregleringen av friluftsdagarna i Lpo 94 har denna förväntan avtagit och 
idag visar studier att på de flesta skolor hjälps lärare i olika ämnen åt att leda frilufts-
dagarna.48 Detta förhållande har även studerats i denna undersökning. 

På 80 procent av de undersökta grundskolorna arbetar idrottslärare och annan per-
sonal tillsammans med att leda skolans friluftsdagar. Detta förhållande uppvisar även 
tidigare studier om än inte lika tydligt och det är rimligt att tro att det rymmer olika 
förklaringar. En av dessa kan vara att lärarna i idrott och hälsa påkallat en orimlig ar-
betsbörda i att ensamma organisera och leda dessa projekt som ofta omfattar hela sko-
lan. Det kan också vara så att man på många skolor idag uppmärksammat att det finns 
värden och förtjänster i att skolans personal som helhet hjälps åt med att leda friluftsda-
gar och får möjlighet att möta elever under andra omständigheter ände vanliga. En 
intressant fråga är i vilken utsträckning andra lärare än de i idrott och hälsa ser frilufts-
dagarna som en möjlighet att även förmedla kunskaper i sitt ämne. Det är rimligt att 
anta att såväl de intentioner som uttalas i Skollagen49 och grundskolans kursplaner i 
naturorienterande ämnen50 som möjligheterna till ämnesintegrering har större förut-
sättningar att realiseras i de fall friluftsdagarna består av friluftsliv snarare än aktivitets-
och idrottsdagar. 

45 Engström, L-M. & Redelius, K. (2002), s. 278-279. 
46 Svenning, S. (2001), s. 8-10. 
47 Ibid. 
48 Riksidrottsförbundet (2000), s. 15-16. 
49 http://www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf 
50 http://www3.skolverket.se 

http://www3.skolverket.se
http://www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf
https://dagarna.48
https://skolan.47
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Sammanfattning av resultaten 
Mot bakgrund av resultaten i denna studie gör jag följande konstateranden: 

– Friluftsliv enligt den praktik51 och den definition52 som diskuteras i rapporten är 
mycket sparsamt förekommande i grundskolan. 

– Det primära innehållet på grundskolornas friluftsdagar präglas av idrottsliga akti-
viteter snarare än friluftsliv. 

– Lärarna i idrott och hälsa bedömer elevernas kunskaper i friluftsliv som små. 

– Ansvaret för att leda och organisera friluftsdagar delas idag mellan olika lärare och 
personal i grundskolan. 

– Friluftsliv rymmer stora möjligheter att realisera såväl intentioner i Skollagen och 
kursplaner i naturorienterande ämnen som integrering av skolans övriga ämnen. 

Reflektioner och slutsatser 
– Förändringen i den skrivna texten (dvs. skolans styrdokument, där friluftsverk-

samheten avreglerats och ersatts av friluftsliv som en betydelsefull verksamhet i 
ämnet idrott och hälsa) verkar inte ha genererat någon förändring i undervisningen. 

– Grundskolan tycks inte fylla funktionen som den instans som kan erbjuda alla 
ungdomar samma villkor för att ta del av friluftsliv och därmed motverka dess 
sociala stratifiering. 

– Att friluftsliv betonas starkt i grundskolans styrdokument idag kan tolkas som att 
det betraktas som betydelsefullt för individen och att friluftslivets erfarenheter kan 
utgöra en källa till glädje, livskvalitet och livslång hälsa. Mot bakgrund av resulta-
ten i denna studie bör denna framskrivna position dock inte ses som friluftslivets 
segertåg i skolan utan snarare som dess kris. 

– Studien visar att friluftsaktiviteter av mer idrottslig karaktär förekommer i grund-
skolan medan det däremot är tveksamt om friluftsliv gör det. En förklaring till 
detta förhållande kan ligga i villkoren för undervisningen i skolan. Yttre ramar i 
form av organisation och struktur kan vara ett hinder (men också en möjliggöran-
de faktor) för att undervisa i friluftsliv i grundskolan. En annan förklaring kan 
ligga i att det finns en osäkerhet och okunskap kring vilka aktiviteter och praktiker 
som innefattar friluftsliv och hur man ska realisera friluftsliv i grundskolan. Här 
tror jag det finns ett stort behov av vidare diskussion kring begränsande faktorer 
och pedagogiska och didaktiska frågor. Jag tror också att friluftsliv ”dras med oket” 
av vara något som förpliktigar till något lite finare,mer komplicerat och mer hög-
travande än vad det egentligen behöver vara – det enkla livet och upplevelserna i 
naturen. 
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10.”Flå katt” – är det något att kunna? 

Marie Nyberg & Anna Tidén 

En av huvudfrågorna i projektet Skola-Idrott-Hälsa var att studera hur barns och 
ungdomars fysiska status ter sig i vår tid, speciellt med tanke på debatten om barns 
stillasittande och ökande vikt. För att komplettera bilden av den fysiska statusen har, 
utöver de tester som mäter styrka, rörlighet och kondition, även funktionell motorik 
kartlagts. Syftet var att tillföra kunskap om barns och ungdomars rörelsemönster ur en 
mer kvalitativ aspekt, genom att studera hur barn och ungdomar utför olika rörelser 
och vilka rörelser som behärskas. Det handlade således om att undersöka i vilken ut-
sträckning de unga idag behärskar olika motoriska grundformer, såsom att rulla, hoppa, 
hänga, stödja, klättra, kasta och fånga, samt kombinationer av dessa rörelser. 

Det finns flera motiv till att studera barns och ungdomars motorik. Ett är att den 
förändrade livsstilen med mer stillasittande aktiviteter, kan ha inverkat negativt på den 
allsidiga rörelsekompetensen. Ett annat motiv är att den reducerade tiden för ämnet 
idrott och hälsa i skolan kan ha minskat möjligheterna till allsidig rörelseträning. Dess-
utom medger den senaste läroplanen och kursplanen i Idrott och hälsa att ämnet utfor-
mas på olika sätt på skilda skolor, då styrdokumenten inte reglerar innehåll och arbets-
former i detalj. Styrdokumenten fastställer ämnets mål och ger därmed skolorna stor 
frihet att i lokala arbetsplaner bestämma vägarna dit. Under de senaste decennierna har 
det skett en förändring av ämnesinnehållet. Bollspel och andra idrotter, som inte alltid 
involverar alla grundformer, har fått ett större utrymme på bekostnad av exempelvis 
gymnastik. Även detta kan ha haft betydelse för den allsidiga rörelsekompetensen. Kurs-
planen i idrott och hälsa ger dock tydliga anvisningar om ämnets uppbyggnad och ka-
raktär. Där står bland annat: 

Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig rörelsereper-
toar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv upplevelse av 
rörelse och rytm är i sin tur en grund för individuella och kollektiva övningar och 
främjar på så sätt såväl den improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmå-
gan.1 

Mål att sträva mot är exempelvis att eleven utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala 
förmåga samt utvecklar en positiv självbild. I uppnåendemålen anges vilka mål eleverna 
ska nå för att vara godkända i ämnet. Ett sådant mål för år 5 är: 

Eleven skall behärska grovmotoriska grundformer och utföra rörelser med balans och 
kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik.2 

1 <http://www3.skolverket.se/ki03/ 
front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087> 
2003-12-18 

2 Ibid. 

http://www3.skolverket.se/ki03
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Att styrdokumenten för skolan betonar vikten av att träna grovmotoriska grundformer 
är naturligt då lek och idrott är aktiviteter som har stor betydelse för barns och 
ungdomars fysiska och psykiska utveckling. De flesta unga människor har ett stort rö-
relsebehov och en vilja att lära sig nya rörelser. I leken och idrotten utvecklar de sin 
motorik samt bygger upp sitt förråd av rörelser. När rörelseförmågan utvecklas ökar 
även möjligheten att känna trygghet och tillit till den egna kroppen.3 Motorisk förmåga 
kan därför ha stor betydelse för hur lek och idrott upplevs och uppskattas.4 Individer 
med bristande tilltro till den egna kroppens förmåga, kan därför välja att inte delta i lek 
och idrott, och riskerar därmed att gå miste om både rörelseträning och social samvaro. 
Om barnen tillägnar sig grundläggande motorisk kompetens finns bättre förutsättning-
ar för att uppleva rörelseglädje och känna lust till fysisk aktivitet i såväl unga år som 
senare i livet. Då motorisk träning är extra gynnsam under åren fram till puberteten, är 
det särskilt viktigt att lek och idrott stimuleras under dessa år.5 Om barn lär sig de 
motoriska grundformerna blir färdigheter som att simma, cykla, åka skidor och 
skridskor lättare att lära. De tidigt inlärda rörelserna tycks också individen kunna bibe-
hålla upp i vuxen ålder, något som kan vara avgörande för i vilken utsträckning den 
vuxne ägnar sig åt fysisk aktivitet. 

När barn och ungdomar väljer att sysselsätta sig med aktiviteter som innebär att de 
rör sig mindre, när tiden för idrottsundervisningen i skolan minskat och när ämnes-
innehållet bestäms lokalt, är det befogat att studera barns och ungdomars motoriska 
kompetens. Att det inte tidigare gjorts en nationell studie av barns och ungdomars funk-
tionella motorik på motsvarande sätt var ytterligare ett skäl till motorikstudiens genom-
förande. Syftet med studien var därför att göra en kartläggning av barns och ungdomars 
rörelsekompetens, d.v.s. vilka rörelser som behärskas av elever i år 3, 6 och 9, samt att 
bygga upp en databas som kan ligga till grund för framtida jämförelser. För att möjlig-
göra denna kartläggning behövdes ett för ändamålet lämpligt test konstrueras. Att arbe-
ta fram ett nytt motoriktest var ett omfattande arbete som kommer att redovisat i en 
separat uppsats.6 Endast delar av testet kommer att beskrivas då syftet med denna artikel 
främst är att presentera och diskutera olika resultat från kartläggningen. 

I denna artikel kommer resultat från såväl enskilda stationer som från samtliga sta-
tioner att redovisas. Skillnader mellan olika årskurser samt mellan pojkar och flickor 
kommer att belysas. En fråga som väcks är om ett visst sammanlagt resultat från testet 
kan utgöra en miniminivå för vad barn i olika åldrar bör behärska. Denna miniminivå 
skulle kunna motsvara det uppnåendemål för elever i år 5, som lyder; ” Eleven skall 
behärska grovmotoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskont-
roll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik”.7 

3 Duesund, L . (1996) s. 75 ff.
 Åhs, O. (1986) s. 27 f. 

5 Gallahue, D. L. oxh Ozmun, J. C. (1998) s. 187 ff. 
6 Arbetet med uppsatsen pågår i skrivande stund. 
7 <http://www3.skolverket.se/ki03/ 

front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087> 
2003-12-18 
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Att konstruera ett motoriktest 
Vid en inventering av olika tester som använts tidigare upptäcktes två huvudsakliga 
inriktningar. Den ena inriktningen var tester utförda på yngre barn upp till 5-6-års 
ålder i syfte att finna eventuella avvikelser från en normal motorisk utveckling. De an-
dra testerna var mer inriktade mot neuromotorisk kontroll istället för allsidig rörelse-
kompetens. När Skolprojektets motoriktest skulle utformas var följande frågeställning-
ar centrala: 

• Vilka moment/rörelser är relevanta att ha med i ett motoriktest? 
• Hur ska stationerna där rörelserna utfördes standardiseras och anpassas till olika 

årskurser? 
• Hur många moment/rörelser behövs för att ge en bred uppfattning om 

individens rörelsekompetens? 
• Vilka rörelser ska ingå så att kön eller idrottsbakgrund inte får för stor  betydelse i 

ett sammanlagt resultat? 
• Hur ska rörelserna bedömas? 
• Hur många nivåer behövs för att skilja på olika utföranden? 
• Hur ska kriterierna utformas för att göra bedömningen så korrekt som 

möjlig? 
• Vilka ska bedöma rörelserna? 
• Hur ska de som bedömde rörelserna utbildas? 
• Vad är viktigt att tänka på vid själva genomförandet av testet med hänsyn till hur 

barn och ungdomar kan uppfatta och uppleva testsituationen? 

Som framgår var det många aspekter att ta hänsyn till. Nedan följer en kortfattad be-
skrivning av hur testet slutligen utformades. För intresserade av testet i sin helhet hänvi-
sas till tidigare nämnd uppsats. 

Testets utformning: ”Nytidstestet” 
Till motoriktestet valdes moment som skulle representera en allsidig rörelsekompetens. 
Rörelserna baseras på motoriska grundformer som kan anses generella och grundläg-
gande för individens fortsatta rörelseutveckling. Dessa basala rörelsemönster anser vi 
vara viktiga för att deltagande i såväl spontan lek som organiserad idrott ska upplevas 
meningsfull och positiv. En annan viktig aspekt var att utforma motoriktestet så att det 
i sin helhet ej särkilt gynnade något kön eller någon grupp med specifik idrottserfaren-
het. Då det var kvaliteten i rörelserna som skulle studeras finns det inte med några 
bedömningskriterier som bygger på tid, höjd, kraft eller längd. Stationerna bildar till-
sammans en helhet som vi anser vara en miniminivå, en rimlig basnivå, och som indivi-
den bör ges möjlighet att uppnå. Vid val av rörelser för denna basnivå gjordes en inven-
tering av olika grundformer samt kombinationer av dessa. Med grundformer menas de 
olika grovmotoriska rörelser som ligger till grund för fortsatt rörelseutveckling Grund-
former anses vara: balansera, klättra, krypa, åla, hänga, stödja, kasta och fånga, rulla/ 
rotera, hoppa/landa, gå och springa.8 Utifrån dessa grundformer utvecklas olika färdig-
heter i lek och idrott. Testet innehåller 18 olika rörelsemoment för år 6 och 9 samt 16 
för år 3. Det är likartade stationer för de tre skolåren förutom att höjd, avstånd och 

8 Nyberg, M., Sterner, T (1998) s. 13. 
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tyngd är anpassat efter elevernas ålder. Rörelserna representerar även de grovmotoriska 
grundformer som en elev skall behärska när hon eller han har genomgått år 5, det 
uppnåendemål i kursplanen för ämnet idrott och hälsa som tidigare citerats. 

Grundformer 

De grundformer och grundformer i kombination som finns med i testet är rörelser som 
återfinns i lek, olika idrotter samt fritids- och friluftsaktiviteter. Kärnkastet är en rörelse 
som används i många idrottsgrenar. I exempelvis handboll, volleyboll, racketspel, 
brännboll samt friidrottens kastgrenar utgör kärnkastet en väsentlig grundrörelse. Vid 
äventyrslekar i naturen och i gymnastiksalen är grundformer som hoppa, klättra, hänga, 
springa, balansera viktiga att behärska. Övningar i redskapsgymnastik bygger på enskil-
da grundformer som sedan kombineras med varandra, exempelvis är såväl hjulning som 
handstående en kombination av att stödja och rotera. Ett sidhopp kombineras av 
springa, hoppa, stödja, balansera och rotera.9 I de flesta aktiviteter utgör balans och 
kroppskontroll centrala kvaliteter. 

Här följer ett par exempel på grundformer och de moment som valdes att ingå. För 
övriga grundformer och moment hänvisas till tidigare nämnd kommande uppsats. 

• För att kontrollera grundformen stödja valdes rörelserna ”plintgång”, dvs stödja på 
raka armar mellan plintar och förflyttning genom ”handgång” samt ”bygga tak”, 
dvs klättra upp baklänges mot ribbstol till handstående. Kroppsspänning, styrka i 
bål och armar samt balans observerades. 

• För att kontrollera grundformen hoppa valdes jämfotahopp samt enbenshopp i 
rockringar. Fotavveckling, spänst, koordination samt dynamisk balans observera-
des. 

Grundformer i kombination 

I den fortsatta rörelseutvecklingen kombineras de enskilda grundformerna med varan-
dra. För att studera detta valdes ett antal rörelser som består av grundformer i kombina-
tion. Dessa rörelser ställer krav på högre motorisk färdighet och innehåller ofta rörelse 
under förflyttning. Som exempel på dessa kan nämnas hjulning, som är en kombina-
tion av att stödja och rotera där rytm och smidighet observerades. Hjulningen ställer 
även krav på rumsuppfattning då rörelsen innehåller rotation i sidled samt att man be-
finner sig upp och ner. En annan övning där man befinner sig upp och ner är ”flå katt”. 
Övningen kombinerar grundformerna att gripa, hänga och rotera samt förmågan att 
lyfta sin kropp. 

Bedömning av elevernas utförande 
Antalet bedömningsnivåer bestämdes till fyra, med benämningarna stora brister, små 
brister, tillfredställande och mycket tillfredställande. Kriterier utformades för varje rö-
relsemoment och för varje bedömningsnivå så att bedömningen skulle bli så enhetlig 
och tillförlitlig som möjligt. Kriterierna sammanfattade för respektive grundform och 
bedömningsnivå presenteras med exempel från två grundformer samt grundformer i 
kombination. 

9 Stening Furén, B. m.fl. (1982), s. 91. 
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Stödja 
Mycket tillfredställande (med precision, balans, tempo och rytm) 
Rörelserna utförs med väl avvägd kraftinsats, bra balans samt med styrka att fortsätta 
övningarna. 

Tillfredställande 
Rörelserna utförs utan större svårigheter och med bibehållen kroppsspänning. 

Små brister 
Rörelserna utförs med något svag kroppsspänning samt med svårigheter att fullfölja. 

Stora brister 
Mycket svag styrka i bål och armar, orkar ej genomföra övningarna. 

Hoppa 
Mycket tillfredställande (med precision, balans, tempo och rytm) 
Hoppen utförs spänstigt och med ett högt och bibehållet tempo. 

Tillfredställande 
Hoppen utförs rytmiskt i ett jämnt och kontrollerat tempo utan skillnad mellan höger 
och vänster ben. 

Små brister 
Hoppen utförs med avbrott och bristande spänst. 

Stora brister 
Hoppen utförs tungt och ospänstigt. 

Grundformer i kombination 
Mycket tillfredställande (med precision, balans, tempo och rytm) 
Rörelserna utförs lätt och spänstigt med god fart, rytm och balans. Rörelsen har en 
tydlig start och avslutning. 

Tillfredställande 
Rörelserna utförs korrekt enligt instruktion där viss ”kantighet” accepteras. 

Små brister 
Rörelserna utförs orytmiskt med kantighet och bristande balans. 

Stora brister 
Okontrollerat rörelsemönster med stora brister i rytm, styrka och koordination. Otill-
räcklig balans. Kan ej, vågar ej. 

För att göra varje enskild bedömning så korrekt och enhetlig som möjligt utgick funk-
tionärerna från kriterier utformade för varje enskilt rörelsemoment och för varje be-
dömningsnivå. 

Studiens genomförande/metod 
Testerna genomfördes under en period på fyra veckor och vid samtliga tester var alltid 
någon av ”testkonstruktörerna” närvarande. Vid kvalitativa studier som denna, med 
observation som metod, kan reliabiliteten ifrågasättas då det är svårt att göra ”objektiva” 
bedömningar. För att på olika sätt säkerställa reliabiliteten utformades tydliga bedöm-
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ningskriterier och anvisningar för hur testet och bedömningen skulle gå till. Eleverna 
observerades och bedömdes av funktionärer som var studenter på Idrottshögskolan. 

För att avdramatisera testförfarandet samlades gruppen/klassen för gemensam infor-
mation där motorikbanan och funktionärerna presenterades. Därefter delades eleverna i 
mindre grupper där strävan var att testa flickor och pojkar var för sig då detta oftast 
innebar en lugnare och mer avspänd testsituation. Efter en lättare uppvärmning påbör-
jades testet. Eleverna fick inte pröva eller öva på stationerna före testtillfället. Rörelsen 
fick endast göras om i de fall eleven uppenbarligen missförstått instruktionen. Två för-
sök fick eleverna vid de stationer som bestod av grundformer i kombination. Parallella 
bedömningar har gjorts och vid dessa bedömningar var det stor samstämmighet, även 
om resultaten inte var identiska. I de fall det skiljde sig var ändå bedömningen så likar-
tad att endast en marginell skillnad kunde noteras. Då resultaten som redovisas bygger 
på en motorisk kunskapsprofil eller ett motorikvärde, kommer inte enskilda rörelsesta-
tioners eventuella fel att få något större genomslag i resultatet. Skulle däremot varje 
station tolkas var för sig och på individnivå, är felmarkeringar och feltolkningar av stör-
re betydelse. 

Resultat 
I resultatdelen kommer sammanlagda resultat från de sexton stationer som alla elever 
utförde att presenteras. Detta sammanlagda resultat benämns motorikprofil och jäm-
förs dels mellan de tre skolåren, dels mellan könen. Vidare redovisas resultat från de åtta 
stationer som enbart består av en grundform per station, d.v.s. utan kombination med 
någon annan grundform. Därutöver redovisas resultatet på flertalet av de enskilda sta-
tionerna med jämförelser mellan ålder och kön. 

Motorikprofil 
De olika bedömningsnivåerna på respektive station har poängsatts enligt: 

Stora Brister motsvarar 1p 
Små brister motsvarar 2p 
Tillfredsställande motsvarar 3p 
Mycket tillfredsställande motsvarar 4p 

Poängen på de sexton stationer som alla genomförde har summerats, vilket ger en mo-
torikprofil. Denna motorikprofil skulle kunna ses som ett mått på allsidig rörelsekom-
petens, och gör jämförelser mellan ålder och kön möjlig. Den kan dessutom i framtiden 
jämföras med kommande studier. 

Lägsta möjliga summa av alla genomförda test är 16 poäng, vilket motsvarar stora 
brister på alla rörelsetest. Högsta möjliga summa är 64 poäng vilket motsvarar mycket 
tillfredsställande på alla test. Lägst uppnådda testresultat var 17 poäng och högst upp-
nådda testresultat var 60 poäng. Det var således en stor spridning mellan eleverna. Elev-
ernas sammanlagda poäng från de sexton stationer som alla årskurser genomförde har 
därefter delats in i poängintervaller. Poängintervallerna gör det möjligt att identifiera 
såväl de motoriskt svaga som de motoriskt starka. 



 

 

 Marie Nyberg & Anna Tidén 195 

Poängintervall 16-32 poäng, 
Motsvarar i genomsnitt stora och små brister på samtliga stationer. 

Poängintervall 33-40 poäng, 
Motsvarar i genomsnitt små brister på hälften av stationerna och tillfredsställande på 
övriga. 

Poängintervall 41-48 poäng, 
Motsvarar i genomsnitt tillfredsställande på fler än hälften av stationerna. 

Poängintervall 48-64 poäng, 
Motsvarar i genomsnitt tillfredsställande och mycket tillfredsställande på samtliga sta-
tioner. Det kan finnas enstaka individer vars resultat tillhör ett visst poängintervall, 
men där eleven har spridning i resultaten från de olika stationerna. En person skulle 
kunna kompensera stora brister på vissa stationer med mycket tillfredställande på an-
dra, något som dock visat sig ovanligt. 

Resultat motorikprofil 
Inledningsvis redovisas hur samtliga elever uppdelade i flickor och pojkar fördelar sig på 
de fyra poängintervallerna. 

Fördelning i poängintervall 
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Figur 1. Andel flickor och pojkar i respektive poängintervall. Procent. 

De tre åren är sammanslagna och figuren visar hur stor andel flickor respektive pojkar 
som återfinns i respektive poängintervall. Drygt sex av tio pojkar tillhör poängintervall 
41-48 och 49-64 jämfört med flickorna där fem av tio flickor tillhör motsvarande po-
ängintervaller. 

I figur 2 redovisas elevernas motorikprofil uppdelat efter vilket skolår eleven tillhör. 

Fördelning i poängintervall 
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Figur 2. Andel elever i respektive poängintervall från de olika skolåren. Procent. 
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När resultaten redovisas årskursvis kan man konstatera att det är högst andel elever från 
år 3 som ej behärskar de olika stationerna och därför återfinns i det lägsta poänginter-
vallet, (15%). På motsvarande sätt är det elever från år 9 som klarar av rörelserna (drygt 
60% i de två högsta poängintervallerna). Det är delvis förväntade resultat då eleverna i 
år 3 ej hunnit befästa vissa av rörelserna. I år 6 är det drygt fyra av tio elever som befin-
ner sig i de lägre poängintervallerna. Förväntan var dock att fler elever skulle tillhöra de 
högre poängintervallerna med tanke på att testets stationer representerar en basnivå av 
rörelser. 

I de två följande figurerna (3 och 4) visas andelen flickor respektive pojkar uppdela-
de i år 3, 6 och 9 i respektive poängintervall. 

Fördelning i poängintervall, pojkar 
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Figur 3. Andel pojkar i respektive poängintervall från de olika årskurserna. Procent. 

Fördelning i poängintervall, flickor 
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Figur 4. Andel flickor i respektive poängintervall från de olika årskurserna. Procent. 

Figurerna visar att pojkarna i år 3, 6 och 9 totalt sett bedöms att vara motoriskt skickli-
gare i detta test. Beror denna skillnad på att pojkarna är mer fysiskt aktiva och att de 
därmed har hunnit utveckla en bättre motorik? Av figurerna framgår att spridningen av 
pojkars och flickors resultat i år 3 är ungefär lika stor. I år 9 däremot är spridningen i 
resultat mindre bland pojkar än bland flickor. Kan detta bero på att barnen i år 3 har en 
mer likartad undervisning i jämförelse med de senare skolåren då pojkar och flickor 
ibland undervisas var för sig? Skillnader i fysisk utveckling, dvs olika tidpunkt för till-
växtperiod och pubertet är troligen också av betydelse. Till skillnad från resultat från 
hela undersökningsgruppen har på flera skolor betydligt mindre olikheter mellan könen 
noterats. Detta torde betyda att miljö, undervisning samt val av aktiviteter har större 
betydelse än könstillhörighet. 
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Utifrån de fyra figurer som hittills presenterats kan man konstatera att det är en stor 
andel elever som återfinns i de två lägre poängintervallerna, vilket innebär att de be-
dömts har små eller stor brister på många stationer. Dessa resultat bör ses som en tydlig 
signal på att barn och ungdomar ej behärskar en grundläggande motorik. 

För att studera hur barn och ungdomar behärskar de stationer som består av en 
grundform, (och ej grundformer i kombination), har enbart resultaten från dessa åtta 
stationer summerats. Det visar sig då att andelen elever i de två lägre poängintervallerna 
är lika stor som när alla sexton stationerna summerades. Det är således lika många flick-
or och pojkar med bristande motorik även när endast då de mest grundläggande och 
enklaste stationerna summerats. Nedanstående figurer visar hur många pojkar respekti-
ve flickor inom de olika poängintervaller vars summa grundar sig på resultaten från de 
åtta stationer som består av en grundform. 

Fördelning i poängintervall, 8 grundformsstationer, pojkar 
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Figur 5. Andel pojkar i respektive poängintervall från de olika årskurserna beräknade på de 
åtta mest grundläggande stationerna. Procent. 

Fördelning i poängintervall, 8 grundformsstationer, flickor 
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Figur 6. Andel flickor i respektive poängintervall från de olika årskurserna beräknade på de 
åtta mest grundläggande stationerna. Procent. 

Enskilda rörelsestationer 
Figur 7 och följande figurer visar resultat från de enskilda rörelsestationerna. Vi redovi-
sar andelen elever med tillfredsställande och mycket tillfredsställande resultat från år 3, 
6 och 9 uppdelat på flickor och pojkar. Den första figuren visar resultaten från den 
station som testade förmågan att hoppa jämfotahopp samt enbenshopp. 
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Jämfotahopp och enbenshopp 
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Figur 7. Andel flickor och pojkar som utför jämfotahopp och enbenshopp tillfredsställande 
och mycket tillfredsställande. Procent. 

Av resultaten att döma är detta en station som de flesta elever klarar av utan större 
problem. Det är enbart de yngre pojkarna i år 3 som har vissa svårigheter med koordi-
nation vid jämfotahopp och enbenshopp. I år 6 och 9 är de dock ikapp flickorna. 
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Figur 8. Andel flickor och pojkar som utför balansgång på bom tillfredsställande och mycket 
tillfredsställande. Procent. 

Balansgång var en station som, till skillnad från övriga stationer, inte visar särskilt stora 
skillnader i resultat relaterat till vare sig kön eller ålder. Detta är ett intressant resultat 
med tanke på diskussioner om balansförmågans träningsbarhet. Förmodligen kan ba-
lans tränas och utvecklas, med tanke på cirkusartisters och elitidrottares balansträning, 
men ålder och kön tycks inte vara faktorer som påverkar. 

Några stationer där ålder däremot verkar ha betydelse är kullerbytta, sidhopp och att 
studsa en boll. På dessa stationer ser vi att förmågan gradvis förbättrats hos eleverna i år 
6 och 9. Detta visas med figur 9 med resultat från kullerbytta. 
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Kullerbytta 
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Figur 9. Andel flickor och pojkar som utför kullerbytta tillfredsställande och mycket tillfreds-
ställande. Procent. 

Figuren visar att förmågan att utföra en kullerbytta är större hos eleverna i år 9 i jämfö-
relse med eleverna i år 3 och 6. Det är fortfarande nästan fyra av tio såväl flickor som 
pojkar som inte kan utföra en kullerbytta tillfredsställande. 

Stationer som uppvisar stora skillnader i resultat mellan pojkar och flickor är kast 
med liten boll och rephoppning. 
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Figur 10. Andel flickor och pojkar som utför stillastående kast samt kast med ansats tillfreds-
ställande och mycket tillfredsställande. Procent. 



 

 

200 ”Flå katt”– är det något att kunna? 

Rephopp 

100 
pr
oc
en
t 

80 

60 

40 

20 

0 

61 

17 

76 

32 

85 

51 
Pojkar 

Flickor 

År 3 År 6 År 9 

skolår 

Figur 11. Andel flickor och pojkar som utför rephoppning tillfredsställande och mycket till-
fredsställande. Procent. 

Som framgår av figurerna 11 och 12 är pojkarna skickligare på att utföra kaströrelsen 
både med och utan ansats. Detta trots att kraft och längd inte ingick i bedömnings-
grunderna. Flickorna är däremot betydligt bättre på att hoppa rep. De tycks bättre kun-
na koordinera repbågen med att hoppa. 

Bättre koordinativ förmåga visar flickorna även på stationerna handstående och hjul-
ning där de har bättre resultat jämfört med pojkarna i både år 6 och 9. 

Vid några av stationerna är relativ styrka en viktig faktor för att klara övningen till-
fredsställande. Följande figurer visar stationerna ”förflyttning till sittande på plint med 
lina”, ”flå katt”, ”plintgång” samt ”bygga tak” 
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Figur 12. Andel flickor och pojkar som utför förflyttning till sittande på plint med hjälp av 
lina tillfredsställande och mycket tillfredsställande. Procent. 



 

 

 Marie Nyberg & Anna Tidén 201 

Flå katt 

100 

80 

38 

32 

49 

49 

72 

57

p
ro
ce
n
t 60 

40 

20 

0 

Pojkar 

Flickor 

År 3 År 6 År 9 

skolår 

Figur 13. Andel flickor och pojkar som utför ”flå katt” tillfredsställande och mycket tillfreds-
ställande. Procent. 
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Figur 14. Andel flickor och pojkar som utför plintgång tillfredsställande och mycket tillfreds-
ställande. Procent. 
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Figur 15. Andel flickor och pojkar som utför ”bygga tak” tillfredsställande och mycket till-
fredsställande. Procent. 
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Figurerna 12-15 visar att skillnaderna mellan pojkar och flickor är som störst i skolår 9, 
något som förmodligen beror på pojkarnas styrketillväxt. Flickorna tycks däremot ha 
blivit svagare i förhållande till sin kroppsvikt. Dessa skillnader kan delvis förklaras med 
de skillnader i fysisk tillväxt som puberteten innebär för flickor och pojkar. 

Sammanfattning och diskussion 
Vid en sammanfattning av resultaten kan följande konstateras: 

• Det är totalt sett betydligt fler elever som har bedömts ha små och stora motoriska 
brister än vad vi förväntat oss. Nu ser resultaten ut att vara fördelade enligt en 
normalfördelningskurva vilket skulle kunna tolkas som ett förväntat resultat. Det 
borde dock med tanke på stationernas grundläggande karaktär varit en förskjutning 
av kurvan till höger, dvs mot de högre poängintervallerna. 

• Det är fler elever i år 9 som återfinns i de högre poängintervallerna, och alltså har 
hög motorisk förmåga, i jämförelse med de yngre barnen. De äldre är således 
bedömda att vara motoriskt skickligare. 

Om detta är en utvecklingstrend kan ej konstateras med utgångspunkt från denna stu-
die då det är olika barn i olika åldrar som testats. Det kan vara så att barn och ungdomar 
behöver tid på sig för att befästa vissa rörelser, speciellt med tanke på att den generella 
fysiska aktiviteten inte alltid är så hög, och därmed behöver kompenseras med fler år. 
Med en mer pessimistisk analys kan man oroa sig för att barnen, som när testet genom-
fördes gick i år 3, är en ny generation barn som levt ett så pass stillasittande liv att de 
inte kommer att utveckla sin motorik på motsvarande sätt som de testade eleverna i år 
9. Det blir därför viktigt att följa upp de yngre eleverna för att se huruvida motoriken 
fortsätter att utvecklas. 

• Det är fyra av tio elever i år 6 som återfinns i de lägre poängintervallerna. Enligt 
vår bedömning är det alltför många elever som tillhör dessa kategorier. Med tanke 
på att samtliga elever ska ha möjlighet att nå de uppsatta målen för år 5 borde dessa 
elever erbjudits möjlighet att träna sin motorik på motsvarande sätt som det 
erbjuds extra matematik, svenska och engelska. 

• Pojkarna i år 6 och 9 har i detta test bedömts vara motoriskt skickligare. 

Det finns anledning att fundera över vad detta beror på. Är det så att pojkarna överlag 
är mer fysiskt aktiva och därmed hunnit utveckla en bättre motorik? Varför är i så fall 
inte flickorna mer fysiskt aktiva? Är det så att de utvalda stationerna är valda så att det 
trots allt gynnar pojkar? Exempelvis finns inte rörelse till musik med i testet. Vår be-
dömning är dock att det bör uppmärksammas att flickornas rörelseutveckling i tonåren 
stagnerar samt att den relativa styrkan försämras avsevärt. En tillfällig stagnation och 
tillbakagång bör accepteras då puberteten innebär en delvis ny kropp med förändrad 
tyngdpunkt. Det är dock viktigt att lärare och tränare fortsätter att stimulera och upp-
muntra till mer träning så att flickorna inte slutar vara fysiskt aktiva i denna utveck-
lingsfas. Intressant i detta sammanhang är att det på en del skolor som besökts ej förelig-
ger så stora skillnader mellan flickor och pojkar. Det skulle i så fall betyda att miljön och 
den rådande kulturen på skolan och i idrottsrörelsen på orten har större betydelse än 
könstillhörighet. 
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• Det är lika många elever med bristande motorik vid summering av resultat från de 
åtta stationer som består av enbart en grundform. 

När det gäller resultat från enskilda stationer kan konstateras att: 

• De flesta elever kan utföra jämfotahopp och enbenshopp. 
• Det är lika många elever som kan utföra balansgång oavsett ålder och kön. 
• De äldre eleverna har bättre resultat på stationerna kullerbytta, sidhopp samt att 

studsa en boll. Vi vet dock inte med utgångspunkt från denna studie om det så 
förblir. 

• Pojkarna är bättre på såväl stillastående kast som kast med ansats. 
• Flickorna är bättre på rephoppning. 

Vi kan konstatera att man blir bättre på det man tränar och uppenbarligen tränar pojkar 
mer på kast och flickor mer på rephoppning. Är det enbart de pojkar som tränar box-
ning som kan hoppa rep? Vilken roll spelar slanguttryck som tjejkast när det gäller 
flickors ambition att lära sig kaströrelsen? Flickor som spelar handboll är utmärkta kas-
tare och pojkar är väl så duktiga på rephoppning när de getts tillfälle till träning. På 
vilka sätt kan vi inspirera till förändring av dessa könsmönster? 

• Flickorna i år 9 har sämre resultat på de styrkerelaterade stationerna jämfört med 
pojkarna och ibland även de yngre flickorna. Även om det finns förklaringar i 
pubertetsrelaterade kroppsliga förändringar så bör flickornas relativa styrka upp-
muntras och utvecklas. Intressant i sammanhanget är att flickorna var betydligt 
bättre på handstående jämfört med pojkarna medan pojkarna däremot var bättre 
på ”bygga tak”, märkligt med tanke på att det i stort sett är samma stödjande 
position. Beror detta på att handstående är ett moment flickorna kände igen och 
därför vågade utföra med större självförtroende? Det kan också bero på att den 
bålstabilitet som krävs initialt i ”bygga tak” är större i jämförelse med handstående. 

Avslutande tankar 
Det test vi konstruerat och använt för att göra denna kartläggning ska ej förväxlas med 
ett arbetssätt. Det är den professionella pedagogens ansvar att skapa kreativa och lust-
fyllda arbetssätt så att testets rörelser övas och befästs. Mot bakgrund av de resultat som 
erhållits och redovisats känns det befogat att lyfta frågan om barns motorik och lärande. 

– Hur kan skolan och då främst lärare i ämnet Idrott och hälsa bidra till ett större 
ansvarstagande för våra barns och ungdomars möjligheter till utveckling av allsi-
dig rörelsekompetens? 

– Vilken vikt lägger skolorna vid det uppnåendemål i år 5 som vi hänvisat till? 
– Kan idrottslärarna fundera över stoffurval och progression samt ställa större krav 

på tidstilldelning, uppföljning och ansvar för elever med svag motorik? 
– Är det rimligt att det är så stora skillnader mellan elever i samma ålder? 

Barn och ungdomars motorik är inte enbart skolans ansvar. Det ansvaret bör delas mel-
lan hemmet, skolan och idrottsrörelsen. Men, eftersom alla barn går i skolan och det 
finns uppnåendemål knutna till olika år, har skolan ett uttalat ansvar. I debatten om 
bristen på fysisk aktivitet är funktionell motorik eller rörelsekompetens något som inte 
så ofta diskuteras. Det är förstås inte lätt att uttala sig om vad som är ”hönan eller 
ägget”, dvs. om barn har svag motorik för att de rör sig för lite eller om barn med svag 
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motorik väljer att ställa sig utanför lek och spel. Förmodligen är det både och vilket 
betyder att barn och ungdomar bör erbjudas såväl kvantitet som kvalitet. Ett steg i rätt 
riktning är den föreskrivna dagliga fysiska aktiviteten som ska ske i skolan varje dag. 
Det är eftersträvansvärt att erbjuda såväl de yngre som äldre eleverna välutbildade peda-
goger i ämnet idrott och hälsa som kan möta barn och ungdomar utifrån skiftande 
behov och intressen. Huvudsaken är att innehållet präglas av rika möjligheter för elever-
na att tillägna sig olika rörelsemönster i skiftande miljöer, så att en god grund för fort-
satt utövande av fysisk aktivitet erhålls. 
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11. Lokala arbetsplaner i idrott

och hälsa – en ny typ av styrning

”Att skriva en kursplan är ett spel för gallerierna.”
Idrottslärare i Stockholm1

Inledning
1994 fick Sverige en ny läroplan, en läroplan som också innebar införandet av en ny typ
av styrning av den svenska skolan. Det är temat i följande artikel om lokala arbetsplaner
i idrott och hälsa. Redan i samband med införandet av Lgr 80 förväntades lärare produ-
cera lokala kursplaner som en konkretisering av den nationella kursplanen i idrott. Det-
ta arbete verkar emellertid ganska snabbt ha kommit av sig. Med Lpo 94 tydliggjordes
kraven på utarbetandet av kommunala skolplaner och lokala arbetsplaner för varje sko-
la, med en lokal kursplan för varje ämne. Många uppfattade kursplaneskrivandet, åt-
minstone när det gällde ämnet idrott och hälsa, som en meningslös verksamhet – ”ett
spel för gallerierna”. Också den nya läroplanens/kursplanens styrkraft, det vill säga dess
förmåga att styra verksamheten ”ute på fältet”, har ifrågasatts.2 I denna artikel är det just
styrningsfrågan som jag vill försöka bearbeta och problematisera. Är det verkligen så att
Lpo 94 saknar styrförmåga, eller är det  möjligt att se just ”spelet för gallerierna” som ett
uttryck för en ny typ av styrning?

Vad är styrning? Styrning uppfattas ofta som en rörelse ”uppifrån-och-ner”, där nå-
gon överordnad försöker få någon underordnad att inordna sig i ledet. Vi kan kalla
detta en direkt form för styrning. En styrningsform som också har benämnts juridiskt-
negativ,3 det vill säga genom föreskrifter stipuleras rätt beteende och fel beteende sank-
tioneras. Kursplanen har på detta vis uppfattats som statens försök att få idrottslärare att
bete sig som staten vill. Till sanktionshjälp har staten tidigare haft så kallade gymnastik-
inspektörer som satts att hålla efter lärarna i deras verksamhet. Därtill har kursplanerna
varit tämligen detaljerade vad gäller innehåll och arbetsformer, i synnerhet i Lgr-62 och
-69. Lgr-80 innebar en förändring i detta avseende. Här beskrivs ämnet mycket kortfat-
tat i ett antal huvudmoment som gestaltar ämnets innehåll. I Lpo-94, där idrott och
hälsa i den nationella kursplanen beskrivs mycket kortfattat, fullföljs rörelsen bort från
innehållsstyrning till målstyrning. Detta kan tolkas som att staten givit upp försöken att
styra idrottslärarna. Ur det motsatta perspektivet kan sägas att idrottslärarna inte längre
uppfattar sig finna någon vägledning i den nationella kursplanen om vad ämnet ska
innehålla och hur undervisningen ska organiseras.

Håkan Larsson

1 Citatet är hämtat från en artikel i Tidskrift i Gymnastik & Idrott nr 8:1994, s. 9.
2 Se t.ex. Annerstedt, C. & Bergendahl, L. (2003), s. 9.
3 Begreppet härrör sig från den franske filosofen Michel Foucaults arbeten. Se Hörnqvist,

M. (1996), s. 115.
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Men det finns andra sätt att se på styrning. I moderna samhällen har nya styrnings-
former  vuxit fram. Det handlar då inte så mycket om en styrning som utövas direkt
”mot” (någons vilja eller intressen), utan om en styrning som utövas indirekt ”med”
eller ”genom” (någons vilja eller intressen). Denna typ av styrning är inte centraliserad
och kontrollerande, den är decentraliserad och fungerar självövervakande. Det som kan
te sig som ett ”spel för gallerierna”, kan på detta sätt ses som ett uttryck för styrning där
övervakaren inte är överheten utan en själv:

En kursplan är ett levande dokument som ständigt förändras. Det är ett brev till en
själv. Om varför man är idrottslärare!4

Övervakaren kan också vara andra lärare och skolledare som har möjlighet att skärskåda
de texter som produceras i arbetet med lokala arbetsplaner. Övervakaren kan också vara
”allmänheten”, föräldrar och andra intresserade som genom de lokala arbetsplanerna/
kursplanerna vill ta del av vad skolorna sysslar med. Kort och gott andra som befinner
sig på samma hierarkiska nivå som en själv. Spelet för gallerierna är alltså knappast ett
försök att stipulera ett innehåll, utan ett försök att marknadsföra ett visst sätt att tänka
kring ämnet. Denna form för styrning har kallats tekniskt-positiv.5 Med tekniskt-positiv
avses att det utformas teknologier som stimulerar till nya beteenden och sätt att tänka
snarare än hindrar dem. Själva skapandet av lokala arbetsplaner/kursplaner kan ses som
ett uttryck för en tekniskt-positiv typ av styrning. Innehållet i texterna blir ett underlag
för en själv och andra att skärskåda verksamheten genom samtidigt som själva aktivite-
ten, att formulera lokala kursplaner, utgör ett sätt att arbeta med sina egna tankar och
uppfattningar om ämnet, idrott och hälsa i det här fallet.

Det finns alltså två dimensioner av denna styrning, den ena gäller utformningen av
de lokala kursplanerna, den andra gäller själva arbetet med dem (skapandet av dem).
När det gäller utformningen kan man tala om en innehållslig och en formmässig dimen-
sion. Den innehållsliga dimensionen handlar om hur ämnet idrott och hälsa gestaltas i
texterna sett till innehållet: vad är det man ska befatta sig med i ämnet? Den form-
mässiga dimensionen handlar om i vilken form idrott och hälsa gestaltas: är det till
exempel de aktiviteter som idrottsläraren planerar eller de mål som eleverna ska uppnå
som är den organiserande principen? Dessa frågor om 1) arbetet med de lokala kurs-
planerna och 2) de lokala kursplanernas utformning vad gäller a) form och b) innehåll
är centrala frågeställningar i den fortsatta texten.

Material
Under skolbesöken i samband med datainsamlingen i år 5 (se kap. 7) samlades också
lokala kursplaner för ämnet idrott och hälsa in. Av de sex besökta skolorna var det emel-
lertid endast tre som kunde presentera någon lokal kursplan. För att öka underlaget för
analysen samlades därför ytterligare ett antal lokala kursplaner in med hjälp av Internet.
På sökmotorn Google användes uttrycken ”idrott och hälsa”, ”kursplan”, ”lokal kurs-
plan” enskilt (idrott och hälsa) eller i kombinationer. Av runt 500 träffar sorterades allt
bort som inte betecknades som lokal kursplan, arbetsplan eller utvecklingsplan med
idrott och hälsa som rubrik. En avgränsning gjordes också på så vis att jag endast valde
att ta med skolor med elever i år 5. Detta på grund av möjligheten att relatera de lokala

4 Vad ska man ha en kursplan till? I Tidskrift i Gymnastik & Idrott, nr 8:1994, s. 6.
5 Se Hörnqvist, M. (1996), s. 125.
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kursplanerna till studien om idrott och hälsa i år 5 som redovisats i ett tidigare kapitel.
Sammantaget kom analysen att innefatta 54 lokala kursplaner i idrott och hälsa.

Avsikten med denna studie är inte att undersöka hur många eller vilka skolor som
har respektive inte har lokala arbetsplaner/kursplaner. Internet begagnades som ett en-
kelt sätt att samla in en stor mängd lokala kursplaner, där syftet är att undersöka hur
arbetet med lokala kursplaner kan analyseras som ett försök att styra skolans verksam-
het. Att söka efter lokala kursplaner på Internet gör med stor säkerhet materialet  ten-
dentiöst i någon bemärkelse. I dagens decentraliserade och marknadiserade skolsystem
är det inte osannolikt att en del skolor använder Internet som ett sätt att göra sig själv
synliga i det offentliga rummet. Kanske kan man till och med se hemsidan och de län-
kar till skolans olika styrdokument som finns där som en form av marknadsföring av
den egna skolan.

Arbetet med de lokala kursplanerna
Den första frågeställningen, som jag bara berör i mycket korta ordalag, rör utformandet
av lokala kursplaner som praktik betraktad, en praktik som kan uppfattas som ett försök
att reglera lärares sätt att tänka om sitt ämne. Arbetet med de lokala kursplanerna häng-
er, som jag uppfattar det, samman med förskjutningen från talet om metodik (instruk-
tion, utlärning m.m.) till talet om didaktik (reflexioner kring lärandet och dess villkor)
i lärarutbildningen, ”den reflekterande praktikern” som eftersträvansvärt ideal samt ta-
let om idrottslärarprofessionalitet.6

De lokala kursplanerna ska enligt direktiven utformas i relation till läroplanen och
den nationella kursplanen samt till den kommunala skolplanen och den aktuella sko-
lans övergripande arbetsplan. Detta gör gestaltandet av ämnet idrott och hälsa allt annat
än förutsättningslöst. I de nämnda dokumenten finns redan ett antal diskurser, ett antal
sätt att resonera om ämnet, som möjliggör vissa uttrycksformer och omöjliggör andra.
Naturligtvis går det att formulera sig kring ämnet på andra sätt, men man riskerar där-
vid att förlora i auktoritet och legitimitet.

Att lärare själva i konkret form utformar de mål, det innehåll, de arbetsformer och
de sätt att utvärdera verksamheten som man själv genomför, kan vidare ses som ett sätt
att göra undervisningen, dess innehåll, arbetsformer och utvärderingsformer till lära-
rens personliga angelägenhet. Det handlar också om att göra läraren ansvarig för den
verksamhet som han eller hon själv har gestaltat i skrift.

De lokala kursplaner som jag studerat är mycket heterogena till karaktären. Detta
faktum antyder att försöken till styrning på distans är ett vanskligt företag. Det antyder
att idrottslärarna i stor utsträckning försöker göra motstånd mot de sätt att resonera om
ämnet som grundläggs i Lpo 94 och den nationella kursplanen. Jag vill alltså påpeka att
det inte alls är min avsikt att utreda hur ”väl” idrottslärare har reflekterat över sin verk-
samhet. Analysen nedan av de lokala kursplanerna handlar med andra ord inte om att
tillrättavisa skolor och idrottslärare som ger uttryck för andra sätt att resonera om idrott
och hälsa än den nationella kursplanen. Denna värdering är en uppgift för idrottslärar-
na. Min avsikt är att peka på vilka frågor som kan betraktas som ”nyckelfrågor”, frågor
som man inom idrottslärarkåren finner värda att strida om. I vilka avseenden skiljer sig
de lokala kursplanerna från varandra? Var är man överens och var är man det inte?

6 Om detta har jag skrivit en del i andra sammanhang. Se Larsson, H. (2002) och Larsson, H.
(2003).
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Idrott och hälsa – några kortfattade beskrivningar
Heterogeniteten i de granskade kursplanerna återspeglar sig också i storleken på de lo-
kala kursplaner som jag samlat in. En del skolor beskriver ämnet idrott och hälsa över
flera sidors text, andra över några rader. Diskussionen kring de frågeställningar som
berör kursplanernas utformning vad gäller form och innehåll ska jag initiera utifrån ett
antal lokala kursplaner som är mycket kortfattade. Karaktären på dessa texter är ofta
mycket allmänt hållen, men de ger ändå en uppfattning om vilka olika sätt att tänka om
ämnet idrott och hälsa som cirkulerar bland lärarna.

I ämnet idrott och hälsa får eleverna pröva och lära sig olika lekar, danser och idrotts-
grenar. Vidare ges möjlighet till friluftsliv. De får en bred erfarenhet av olika aktivite-
ter och kan så småningom välja de aktiviteter som passar dem bäst. En viktig del i
undervisningen är att ge alla en positiv inställning till idrott och uppleva psykiskt och
fysiskt välbefinnande med motionen.

I denna lokala kursplan framstår det som man gör i ämnet som den organiserande prin-
cipen (lekar, danser, idrottsgrenar och friluftsliv). Dessa aktiviteter ska ”prövas” och
”läras”. Ämnet idrott och hälsa motiveras i huvudsak av att eleverna ska ”få erfarenhet
av” aktiviteter som de kan utöva senare i livet. Verksamheten här och nu syftar i och för
sig till att ”ge alla en positiv inställning till idrott och uppleva psykiskt och fysiskt välbe-
finnande med motionen”, men detta ”här och nu” hänsyftar på ett ”sedan”, en tid då
eleverna verkligen kommer att vara i behov av att vara fysiskt aktiva. Detta sätt att ge-
stalta ämnet idrott och hälsa är vanligt i de studerade kursplanerna: aktiviteten (vad
man gör) står i centrum, aktiviteter vars värde inte först och främst återfinns i barnens
samtida vardag utan någon gång i framtiden.

Ett annat sätt att organisera tänkandet kring ämnet är efter mål, vilket också är den
princip som återfinns i den nationella kursplanen. Dessa mål kan i de granskade texter-
na vara både allmänt hållna eller mer konkret uttryckta:

Idrott och hälsa
Vi vill:
• att barnen skall tycka att idrott är roligt.
• väcka barnens intresse för olika idrottsaktiviteter.
• att barnen utvecklar sin motorik och förmåga att behärska sin kropp.
• att barnen blir förtrogna med att hälsa och idrott hör ihop.

– – –
Eleven skall:
• leda en uppvärmningslek/övning.
• prova på någon sällskapsdans.
• kunna orientera i skolans närområde.
• känna till kartans färger och de vanligaste karttecknen.
• ge exempel på styrketräningsövningar för arm-, mag-, rygg- och benmuskler.
• simma 200 meter.

I det översta citatet av de två, är målen mer allmänt hållna: barnen ska tycka idrott är
roligt, de ska bli intresserade av olika idrottsaktiviteter, utveckla sin motorik och bli
förtrogna med sin kropp. Målen uttrycks också som idrottslärarens angelägenhet,
idrottslärarens strävan med sin verksamhet (”vi vill …”). I det nedersta citatet är målen
något mer konkret uttryckta: eleverna ska leda aktiviteter, prova på att dansa, kunna
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orientera osv. De uttrycks som elevens angelägenhet, ”eleven skall”. Även här slår benä-
genheten att organisera ämnet efter aktiviteter igenom. Även om texten formulerats
som ett antal mål, är målet att eleverna ska göra saker.

Några skolor har formulerat sin text enligt en princip där beskrivningen går från
allmänt till konkret. En princip som också används i många av de mer utförliga texterna.

 Mål för år 5

  A. Nationella mål att uppnå B. Lokala mål att uppnå C. Kriterier
  För godkänd: För godkänd: Så här ser vi om eleven

har nått målen

  Läs mer på Skolverket…>>> Grundmotoriska Deltar i enklare danser
färdigheter: Se år 2, samt kunna röra sig
röra sig till musik i takt med musik.

Simning:
Hoppa i vattnet och
doppa huvudet. Simma
bröstsim 150 meter och
ryggsim 50 meter. Kunna
hantera nödsituation vid
vatten(förlänga armen,
larma, kasta livboj).

Orientering:
Kunna passa och ha Kunna med hjälp av
förståelse för kartan kartan förstå hur
och ta sig mellan två ett område ser ut.
punkter i närmiljö.

Ergonomi/arbetsmiljö:
Grundläggande kunskaper Kunna lyfta material
i lyftteknik och arbets- i idrottshallen på
ställningar. ett riktigt sätt.

Här utgår målformuleringarna mer uttryckligen från den nationella kursplanen i idrott
och hälsa. Kursplaneförfattarna har sett det som sin uppgift att tolka och konkretisera
den nationella kursplanen för den aktuella skolan. I denna skolas kursplan tillkommer
utformandet av kriterier för hur man ska kunna bedöma om eleverna uppnått de mål
man satt upp för undervisningen.

De ovan citerade mycket kortfattade kursplanerna förutsätter att läsaren är tämligen
införstådd med vad skolans ämne idrott och hälsa är för något. Uttrycksformerna förut-
sätter en hög grad av förförståelse av ämnet för att det ska bli begripligt vad det innebär
och vad som är dess mening. Ämnet konstitueras av, det är mitt intryck av de lästa
kursplanerna, ett antal aktiviteter, ofta inordnade i ett antal huvudmoment, som elever-
na ska bekanta sig med. Det väsentliga är att eleverna gör, provar på, eller får erfarenhet
av dessa aktiviteter.7 På detta sätt framstår genomförandet av aktiviteterna som ett mål i
sig med undervisningen. Den benägenhet att tänka i termer av mål, som Lpo 94 intro-
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ducerar, tar sig ofta också just detta uttryck, att målen är att eleverna ska göra/prova på/
få erfarenhet av aktiviteter. Mer sällan uttrycks målen som olika typer av kunskaper som
eleverna ska tillägna sig i idrott och hälsa.

Av beskrivningarna kan vi sluta oss till att ämnet, allmänt uttryckt, syftar till att barn
ska få en positiv inställning till rörelse, och genom rörelse också till sig själv. Denna
relation mellan rörelse/fysisk aktivitet/motion/idrott och positiv självuppfattning/god
hälsa osv. uppfattar jag, utifrån läsningen av de lokala kursplanerna, som en av de mest
grundläggande teserna för ämnet idrott och hälsa och dess berättigande i skolan. Positiv
självuppfattning med mera uppnås, är det tänkt, genom att eleverna deltar i ett antal
rörelseaktiviteter. Påfallande ofta nämns lekar, orientering, friluftsliv och övningar i vat-
ten, mer sällan bollspelsaktiviteter och andra konventionella idrotter/sporter.

Idrott och hälsa – konkretisering av mål
Jag ska vidareutveckla diskussionen kring benägenheten att tänka i termer av innehåll
respektive mål. En av de centrala tankegångarna som Lpo 94 introducerar är konkretise-
ring, det vill säga att kommuner, skolor och lärarlag har fått i uppdrag att tolka och
konkretisera de nationella kursplanerna i de olika ämnena för den egna verksamheten.
Många lokala kursplaner utgår också från formuleringarna just i den nationella kurspla-
nen, inte minst när det gäller år 5. Detta hänger antagligen samman med att det finns
uttryckliga mål formulerade i den nationella läroplanen för just år 5. Med endast något
undantag är det just de mål i den nationella kursplanen som eleverna ”skall ha uppnått
i slutet av det femte skolåret” som får utgöra utgångspunkten för konkretiseringen.
Mycket sällan befattar sig de lokala kursplanerna med  de mål som anges som ”mål att
sträva mot”. I förekommande fall framställs målen att sträva mot som sekundära i för-
hållande till mål att uppnå. Uttrycket ”att sträva mot” verkar inte, på samma sätt som
”mål att uppnå”, till förpliktigande. Detta sätt att behandla målen medför att en del
aspekter av idrott och hälsa som den nationella kursplanen betonar går förlorade, men
det leder också till att ämnets ”spretighet” reduceras något.

Under rubriker som ”Nationella mål”, ”Kursplanens mål”, ”Eleven ska” anger de
lokala kursplanerna samma mål som i den nationella kursplanen beskrivs som ”mål att
uppnå”. I nästa led sker en tolkning och (ibland) också en konkretisering av vad dessa
mål kan tänkas innebära på den aktuella skolan. Detta led kan bära rubriceringar som
”Lokala mål”, ”Exempel på arbetsuppgifter”, ”Målet är nått när?” Redan i detta första
led i tolkningsprocessen visar det sig att tolkningsmöjligheterna är många. I en del loka-
la kursplaner gestaltas konkretiseringen som ett försök att klargöra den nationella kurs-
planens mål, i andra gestaltas den som ett försök att peka på de aktiviteter som ska leda
till att målen uppnås, i ytterligare andra gestaltas den som ett försök att ange hur man
ska kunna bedöma när målen är uppnådda.

Ibland nöjer sig de lokala kursplaneförfattarna med detta andra led i tolknings och
konkretiseringsarbetet. De flesta lokala kursplaner inrymmer emellertid fler led. Dessa
led handlar oftast om antingen innehåll/arbetssätt (”Så här arbetar vi för att nå målen”)
eller kriterier för utvärdering (”På vilket sätt kan eleven visa att han/hon har nått må-
let?”, ”Så här utvärderar vi att målen nåtts”). Hur kan de olika leden se ut i de lokala
kursplanerna? Jag ska ge några exempel.

7 Detta förstärks av benägenheten att uttrycka deltagande som ett mål i sig, snarare än som en
förutsättning för lärande.
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Nationella mål  Lokala mål
Mål som eleverna skall ha uppnått
i slutet av det femte skolåret
Eleven skall
– behärska olika motoriska grundformer och Eleven skall behärska olika
utföra rörelser med balans och kroppskontroll rörelsemoment, t.ex. krypa,
samt kunna utföra enkla danser och balansera, åla, gå, hoppa,
rörelseuppgifter till musik, springa,klättra, balansera,rotera,

hänga, kasta och fånga
– kunna simma och hantera nödsituationer Eleven skall kunna simma 150 m
 vid vatten,  bröstsim och 50 m ryggsim

(ej ryggcrawl)
– kunna orientera sig och hitta i närmiljön Eleven skall kunna orientera sig
genom att använda enkla hjälpmedel i närmiljön med hjälp av en

karta.

I exemplet ovan har ”motoriska grundformer” tolkats i termer av ett antal rörelser som
krypa, balansera, åla, gå osv. som ska ”behärskas”. ”Simma” har tolkats som att kunna
simma 150 m bröstsim och 50 m ryggsim”, ”enkla hjälpmedel” har tolkats som ”karta”.

I följande exempel betonar tolkningen den första punktsatsen ”kunna röra sig till
musik samt härma danssteg” osv. ”Kunna simma och hantera nödsituationer vid vat-
ten” har tolkats som ”våga vara på djupt vatten. Våga titta under vatten” osv. En jämfö-
relse med det förra citatet pekar på stor vidd i tolknings- och konkretiseringsmöjlighe-
terna. I det första exemplet betonas t ex elevens förmåga att simma en viss sträcka, i det
andra exemplet betonas egenskaper hos eleven i samband med vistelse i vatten.

Ämne: Idrott o hälsa År:5
Så här står det i den nationella kursplanen Så här lyder vår lokala tolkning av

   för år fem respektive år nio målen i den nationella kursplanen
för detta år:

Eleven skall (efter år 5 resp år 9):
– behärska olika motoriska grundformer Kunna röra sig till musik samt och

   utföra rörelser med balans och härma danssteg, kunna följa
kroppskontroll samt kunna utföra takten. Klara av att göra olika
enkla danser och rörelseuppgifter till musik, rörelser med armar och ben

– kunna simma och hantera nödsituationer Våga vara på djupt vatten.Våga
vid vatten,  titta under vatten samt simma

under vatten. Klara av att ringa
SOS vid nödsituation.

I många lokala kursplaner struktureras ämnet idrott och hälsa istället efter innehåll (hu-
vudmoment). Benägenheten att strukturera upp den lokala kursplanen efter huvudmo-
ment, eller aktiviteter, kan härledas till ett sätt att förstå ämnet som det kom till uttryck
i äldre kursplaner och som också har burits upp av sättet att förstå idrottsliga aktiviteter
inom idrottsrörelsen. De kursplaner som är strukturerade efter innehåll rymmer någon
form av kategorisering av detta innehåll. Dessa kan vara:
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• ”Friluftsliv”, ”Simning/Vatten”, ”Vinteridrott”, ”Lek”, ”Dans och rytmik”, ”Gym-
nastik”, ”Friidrott”, ”Hälsa och Fysiskt välbefinnande” samt ”Bollsporter”

• ”Bollhantering”, ”Dans och rytmik”, ”Gymnastik”, ”Lek”, ”Simning och bad”,
”Hälsa”, ”Vinteridrotter (skridskor)”, ”Vinteridrotter (skidor)”, ”Friluftsliv”,
”Friidrott” och ”Idrottsaktiviteter”

• ”Dans, rytmik och rörelse”, ”Lagbollspel och samarbete”, ”Orientering”, ”Simning,
livräddning och friluftsliv”, ”Kroppskontroll och rumsuppfattning”, ”Ledar- och
samarbetsfärdigheter samt social kompetens” samt ”Teoretiska kunskaper och
hälsoaspekter”;

• ”Lekar och spel”, ”Dans, rytmik och koordinativa aktiviteter”, ”Ledarskap och
social kompetens”, ”Hälsa och ergonomi” samt ”Friluftsliv”

•  ”Hälsa”, ”Simning”, ”Friluftsliv”, ”Orientering” och ”Motorik”

Av kategorierna ovan framgår det att också indelningsgrunden kan variera. Å ena sidan
används en indelning efter aktiviteter (de två första exemplen), å andra sidan efter den
kvalitet man vill komma åt (samarbete, kroppskontroll och rumsuppfattning, ledarskap
och social kompetens mm.). Ibland blandas de två logikerna (de tre sista exemplen).
Även här antyds det att vissa aktiviteter kan ses som ”naturligt” relaterade till vissa kva-
liteter, t.ex. när det gäller lagbollspel och samarbete respektive dans och rytm.

Det finns också helt andra sätt att strukturera ämnet idrott och hälsa. Så länge de
lokala kursplanerna använder den nationella kursplanen som förlaga, är de förra fortfa-
rande tämligen homogena – vare sig ämnet struktureras efter mål eller efter innehåll. En
del skolor presenterar emellertid en kursplan som på många sätt skiljer sig från de som
uttryckligen använder den nationella kursplanen som förlaga. Här följer några exempel
på kursplaner som fjärmat sig från den nationella kursplanens sätt att uttrycka sig om
ämnet.

Bra i idrott och hälsa är man om man:

– … alltid gör sitt bästa efter sin egen förmåga
– … alltid kommer i tid och har med rätt utrustning
– … lyssnar på idrottsläraren och försöker göra som hon/han säger
– … utan gnäll gör även det som man tycker är mindre roligt
– … kämpar – ger inte upp
– … tar ansvar för framplockning och borttagande av redskap och material
– … accepterar den grupp/det lag man är med i
– … är en bra kompis, uppmuntrar och berömmer – klagar inte på kamrater
      och kommenterar inte fel

– … passar bollen även till den som inte är bäst, men kanske är bra placerad
– … bidrar aktivt till trivsel och god gemenskap
– … känner och tar ansvar för att aktiviteten ska fungera
– … visar hänsyn mot alla

Formuleringarna i detta exempel är inte bara konkreta, de är också formulerade i en
tydlig moralisk diskurs, där beteendenormer och gott beteende betonas (gärna i
negationer: ”klagar inte …”, ”utan gnäll …”). I en sådan diskurs framstår eleverna ock-
så som hierarkiskt underordnade läraren. Det är viktigt att man ”lyssnar på idrottslära-
ren” och också lyder honom eller henne. Detta sätt att uttrycka sig om idrott och hälsa
antyder att ämnet inte bara är till för att eleverna ska lära sig saker om fysisk aktivitet
och hälsa, utan för att ingjuta vissa beteendenormer hos eleverna, beteendenormer som
inte är öppna för förhandling utan som man har att böja sig under. Man kan vidare
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tänka sig att eleverna, att döma av formuleringarna i kursplanen ovan, också blir bedöm-
da efter sitt beteende.

I en annan skola har målen strukturerats upp efter teman som ”kunskapsmål” och
”fostransmål”. Kunskapsmålen sammanfaller i hög utsträckning med målen i den natio-
nella kursplanen. Fostransmålen är indelade i ”självkänsla”, ”inflytande”, ”ansvar” och
”kreativitet”. Medan kunskapsmålen är uttryckta i termer av ”eleven skall”, är fostrans-
målen uttryckta i termer av ”eleven är”:

Självkänsla

Eleven:
•  är livsglad, trygg, aktiv,
•  vågar ha egna åsikter och vågar göra bort sig,
•  har vilja,
•  är ärlig, generös och tolerant,
•  har ett positivt kroppsspråk,
•  vågar framträda i grupp,
•  lyssnar på andra och
•  är ödmjuk och samarbetar.

Även här kan man diskutera i vilken utsträckning detta ska ses som ett uttryck för disci-
plinering och bedömning av elevernas beteenden. Dessutom kan man fråga sig vem
texten riktar sig till, eleven, läraren eller någon tredje person.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att den nationella kursplanens sätt att ge-
stalta ämnet i termer av mål förekommer i en hel del lokala kursplaner. Konkretisering-
en av dessa allmänt uttryckta mål kan dock te sig väldigt olika. Benägenheten att struk-
turera ämnet efter innehåll (huvudmoment som ska gås igenom) är alltjämt vanligt före-
kommande. Målet blir i många kursplaner att ”genomföra innehållet”. Även
benägenheten att se idrott och hälsa som ett ämne för moralisk fostran/disciplinering
framskymtar i en del kursplaner.

Idrott och hälsa – arbetssätt
En del av de analyserade kursplanerna beskriver, oftast i mycket korta ordalag, hur un-
dervisningen organiseras i ämnet idrott och hälsa. Formuleringarna inskränker sig hu-
vudsakligen till vad eleverna får göra som ska uppfylla målformuleringen. Det fram-
kommer till exempel ytterst sällan om undervisningen genomförs i helgrupp eller om
man arbetar med någon form av gruppering, om arbetet är tematiskt upplagt, om un-
dervisningen är periodiserad på något sätt, eller har en progression. I några fall nämns
att det finns elevledda inslag i undervisningen, men då endast i anslutning till målfor-
muleringar som har med ledarskap att göra. När arbetssätten beskrivs sker detta i många
kursplaner blott genom uppräknandet av ett antal aktiviteter som man tänker sig ska
leda till måluppfyllelse.

Så här arbetar vi
1. Vi låter eleverna pröva på alla grundformer genom lek. Vi vänjer eleverna att röra

sig till musik.
2. Vi har simtester i åk 3 och åk 5. Extra simträning för ej simkunniga elever.

I vissa fall läggs texten ut något mer i samband med uppräkningen av dessa aktiviteter.
Beskrivningen kan också handla om ett visst förhållningssätt som ska prägla aktiviteten:
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Hur
•  Genom att pröva många olika aktiviteter ges möjlighet för varje barn att hitta
    något som passar dem; något just de är bra på.
•  Idrottspassen ska präglas av lekfullhet och lust. Barnen ska våga pröva nya saker
   och känna att de kan lyckas, att de duger.
•  Samarbetsövningar där barnen tränar att lyssna och förstå kamraternas önsk-
   ningar.
•  Lekar där fantasi och inlevelseförmåga tränas. …
– – –
Vägar att nå målet
Vi arbetar med att tyda skisser med bestämd redskapsuppställning och arbeta enskilt,
parvis eller i smågrupper.
Vi löser bestämda uppgifter och gör egna redskapsuppställningar i grupp, med
redovisning. […]
Vi arbetar med bestämda övningar för specifika muskelgrupper, vi gör grupparbeten
i styrketräning och redovisar för varandra.

I de allra flesta fall är, som tidigare nämnts, arbetssättet nära relaterat till en specifik
aktivitet. Ett undantag dyker dock upp. I en lokal kursplanen för idrott och hälsa kan
man läsa följande:

Hur och vem?
•  Bygga upp ett förråd med grundutrustning för friluftsliv t.ex ryggsäckar, kåsor,
     termosar m.m. Arbetsplanegruppen ansvarar. Medel anslås av budgeten varje år.
•  I en enkät fråga eleverna om deras intresse för att röra sej, samt vilka aktiviteter
    de vill ägna sig åt. Likaså skall eleverna tillfrågas i vilken mån de ägnar sig åt
    dessa aktiviteter. Arbetsplanegruppen utformar enkäten och arbetslagen genom-
    för och sammanställer resultaten. Sker i april varje år.
•  Alla vuxna ska vara goda förebilder genom att visa upp en positiv inställning till
    fysisk aktivitet och friluftsliv. Mäts genom enkät till barnen om hur de uppfattar
    de vuxnas inställning till fysisk aktivitet och friluftsliv. Se ovan. […]
•  I varje grupp skall finnas aktivitetskort som eleven tar när den behöver röra på
    sig. Som exempel på vad det kan stå på kortet kan vara ”spring runt huset”
    eller  ”hoppa hopprep” m.m. […]
•  Bygga upp ett förråd med skridskor, skidor, hjälmar mm för att alla barn skall
     ges lika förutsättningar att prova vinteridrotter.

Dessa formuleringar uttrycker ett strukturellt synsätt på elevers fysiska aktivitetsvanor.
Stimulerande åtgärder handlar då om att skapa goda villkor för fysisk aktivitet. Det
handlar då inte om att ingjuta vissa beteendenormer hos eleverna, utan om att se bete-
enden som uttryck för strukturella förhållanden i skolans värld. Strukturella synsätt är i
övrigt sällsynta i den studerade typen av texter.

Utvärdering av idrott och hälsa
I samband med att den nationella kursplanen strukturerades kring de mål som ska gälla
för undervisningen, ökade också betoningen på utarbetandet av kriterier som ska gälla
vid utvärdering av undervisningen i förhållande till dessa mål. För skolår 8 och 9 gäller
ju att eleverna ska betygsättas (därigenom uppstår ett behov av konkreta betygskriterier
som eleverna själva kan sätta sig in i), men så är inte fallet för skolår 5. Många av de
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studerade kursplanerna innehåller istället för betygskriterier rubriker som ”Hur vet vi
att eleverna nått målen?”, ”Målet är nått när?”, ”Eleven visar att hon/han kan och för-
står:” Dessa ska på något sätt göra verksamheten möjlig att utvärdera istället för genom
betygsättning.

Även när det gäller kriterierna för utvärdering finns det många olika tolkningar.
Kriterierna kan vara allmänt eller konkret uttryckta. Nedan följer ett exempel på myck-
et allmänt hållna kriterier:

Eleven ska:   Eleven visar att hon/han kan och förstår:
…   genom att eleven kan de olika grundformerna.
behärska olika motoriska grundformer
med balans och kroppskontroll.
…   genom att göra sitt bästa och ha en positiv
på något sätt kunna känna rörelseglädje   inställning.
…   genom att förklara hur man kan förebygga
ha kunskaper om skaderisker,   skador samt ger synpunkter på sin
hur skador kan förebyggas och   arbetsmiljö
ge synpunkter på sin arbetsmiljö

Här har målen inte konkretiserats i nämnvärd bemärkelse, vilket leder till att även
kriterierna för utvärdering blir mycket allmänt hållna. Allmänt sett kan man säga att
sådana kriterier gör det svårare för de bedömda att avgöra när målet är uppnått. Det kan
bara bedömaren, läraren, med sin tysta kunskap om när ett kriterium ska anses vara
uppfyllt. Ibland sker en högre grad av konkretisering, även om karaktären av denna kan
variera:

Hur vet vi att eleverna nått målen?
• när de efter egna förutsättningar kan utföra koordinationsövning och känna

sig nöjda med resultatet
• när de förstår sambandet mellan hälsa, kost och motion och kan tillämpa

det i praktiken
• när de orkar genomföra enklare motionsprogram där viss uthållighet krävs.

Hur kan eleven visa att målet är uppnått?
I grupp kunna bygga banor och stationer efter givna grundformer och redskap
samt redovisa för kamraterna. Med vana och säkerhet kunna röra sig i olika ute-
miljöer. Kunna hoppa hopprep, kunna kasta och fånga bollar. Kunna visa övningar
som är stärkande för mage, rygg, ben, axlar/armar, kondition.

Idrott och Hälsa
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret:
Eleven skall behärska grovmotoriska former som att
Springa
Det innebär att eleven ska:
Kunna springa utan onödiga medrörelser samt växla fart.
Orka springa (jogga) utan avbrott i c:a 10 min. i egen takt
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Så här utvärderar vi:
Iakttagande under lek, övningar och löpning.
Eleven orkar springa 10 min. utan att behöva gå.

Den nationella kursplanen betonar att eleverna ska utveckla kunskaper i ämnet – i alla
ämnen (målen är kunskapsrelaterade). Samtidigt kvarstår betoningen på görandet i
många lokala kursplaner. Ett uttryckligt mål är också i flera av de lokala kursplanerna
att eleven blott och bart ska delta. Detta, tillsammans med de vida tolkningsmöjlighe-
terna när det gäller målen, gör att kriterierna för utvärdering blir tämligen disparata. Att
ha kunskap om något kan då handla om att ”känna till” och ”berätta om”: Fakta; ”kun-
na” och ”kunna visa” (i bemärkelsen göra): Färdighet; ”förklara”: Förståelse och ”tilläm-
pa det i praktiken”: Förtrogenhet. Alla dessa aspekter av kunskapsbegreppet står att finna
i kursplanerna, dock utan någon synlig systematik. Vissa av kursplanens mål tolkas som
”faktamål”, andra som ”färdighetsmål”, osv. Olika aktiviteter verkar knutna till en viss
kunskapsdimension. Mer sällan förekommer tolkningar där flera dimensioner av kun-
skapsbegreppet relateras till en och samma aktivitet.

Utvärdering kan ske såväl i kvalitativa som i kvantitativa termer. Kvalitativa typer av
utvärdering kan i de lokala kursplanerna handla om att eleverna ska kunna utföra en
viss typ av rörelse med en viss rörelsekvalité. Det kan också handla om att eleven, ge-
nom att berätta, demonstrera eller tillämpa övningar eller liknande, visar att hon eller
han har uppnått målen. Kvalitativt formulerade mål verkar vara svårare att uttrycka i
konkreta termer. Kvantitativa typer av utvärdering kan handla om olika tester (”prak-
tiskt och teoretiskt kunskapstest”) som, enligt kursplanerna, förekommer på några få
skolor. Det kan också handla om att eleven ska ”orka springa utan avbrott i 10 minu-
ter”. Här läggs betoningen inte på kunnandet utan på orkandet. I några skolor används
en enkät om elevernas uppfattning av ämnet och vad de skulle vilja göra mer av framö-
ver som en form för utvärdering av verksamheten.

Utvärderingen formuleras påfallande ofta i termer av något som eleverna ska ”visa”
eller som lärarna ska kunna ”se” eller ”iaktta”. Utvärderingen framstår på detta sätt
huvudsakligen som lärarnas angelägenhet och det är lärarna som äger tolkningsföreträ-
de när det gäller bedömning. Denna fråga vill jag återkomma till senare i kapitlet, under
rubriken Förskjutningar i sättet att tänka om idrott och hälsa.

Varför behövs idrott och hälsa?
De flesta av de studerade kursplanerna är ganska kortfattade och dyker ofta rätt ner i
målformuleringarna. Det förutsätts att de som läser kursplanerna har en god förståelse
för ämnets mer allmänna roll, syfte och legitimitet i skolan. Några kursplaner innefattar
emellertid textstycken som just verkar syfta till att ge uttryck för sådana saker. I några
lokala kursplaner används som ingress den text som inleder den nationella kursplanen. I
några kursplaner har författarna försökt uttrycka sig i ”egna” ordalag om ämnet. Fram-
ställningen kretsar i dessa framför allt kring temat ”vår kropp är byggd för rörelse”. Ett
tema som ställer barnens fysiska aktivitet med hänsyftning på framtiden och vuxenlivet
i fokus – ett tämligen instrumentellt perspektiv på fysisk aktivitet. Detta tal om fysisk
aktivitet kan ibland också länkas till ett tal om hälsa och livsstil i vidare bemärkelse.
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Vår kropp är byggd för rörelse. Under de tidigaste skolåren är det av största vikt
att vi ger barnen möjlighet att utveckla olika motoriska och fysiska färdigheter så
att barnen upplever det lustfyllt att röra på sig. Vi ska lägga grunden för ett fortsatt
och förhoppningsvis livslångt utövande utifrån olika intressen och förutsättningar.
Barnen ska på ett lekfullt sätt få pröva olika aktiviteter, både inom- och utomhus och
detta ska så småningom leda till att de förstår och inser vikten av fysiska aktivite-
ter.…
– – –
… Vår kropp är byggd för rörelse. Dess vävnader och olika funktioner anpassar sig
till de krav som ställs på den. För det växande barnet är det därför viktigt att dess
hemmiljö, skol- och fritidsmiljö ger möjligheter till motorisk och fysisk aktivitet och
träning. Barnet måste få utveckla olika förmågor och funktioner av sensomotorisk
och fysisk karaktär. …
– – –
Ett övergripande mål är att ge eleverna förståelse och intresse för regelbunden motion
och sunda levnadsvanor nu och senare i livet. För att nå detta mål måste undervis-
ningen vara variationsrik, individanpassad och allsidig. …
– – –
I ämnet idrott och hälsa finns ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och
livskvalitet. Ämnets kärna utgörs av fysisk aktivitet och av upplevelser och erfarenhe-
ter kopplade till idrott och hälsa. Vår uppgift som idrottslärare är att skapa ett bestå-
ende intresse för fysisk aktivitet i olika former samt synliggöra sambandet mellan
fysisk aktivitet, hälsa och livsstil.

Såväl den fysiska aktivitetens investeringsvärde (nytta och framtid) som dess egenvärde
(lustfyllt och lekfullt) framkommer i texterna, men egenvärden framställs som ett medel
för investeringsvärden. Det ska vara lustfyllt och lekfullt nu för att man ska ha nytta av
det i framtiden. Idrottens egenvärden verkar ha blivit dess investeringsvärden.

I de citerade kursplanerna ovan gestaltas relationen mellan fysisk aktivitet och en
eftersträvansvärd livsstil som ämnets legitimitetsgrund. En relation som i princip tas för
given. Barnen är så att säga inte i skolan för att lära sig hur fysisk aktivitet kan vara
relaterad till hälsa, eller att problematisera denna relation (i bemärkelsen hur utövas
fysisk aktivitet som är hälsosam?, när är fysisk aktivitet hälsosamt?), utan för (att lära
sig) att det är hälsosamt att vara fysiskt aktiv.

Vid ett fåtal tillfällen framkommer också andra motiv än hälsomässiga/fysiologiska,
även om de senare också i följande exempel kommer i första hand:

Kroppsrörelse och friluftsliv behövs för vår hälsa och vårt välbefinnande. Idrottsäm-
net bör ge ett bestående intresse för regelbunden motion samt en kondition
som garanterar en fond av reservkraft.
Vidare vill vi att ämnet ska utveckla laganda, självdisciplin, hjälpsamhet, respekt och
ledarförmåga. Vi vill också få eleverna att förstå sambandet mellan fysisk aktivitet,
bra mat och god hygien, dvs. att må bra!
Kort sagt: en sund själ i en sund kropp!

Förutom att forma en hälsosam och vältränad kropp, betonas här saker som har med
sociala relationer, såväl relationer till andra som till sig själv, och moralisk fostran att
göra. Vi kan se formuleringarna ovan som ett möte mellan diskurser som vid olika till-
fällen dominerat den nationella kursplanen i ämnet: en fysiologisk diskurs (fysisk aktivi-
tet och energireserv), som enligt Claes Annerstedt dominerade ämnet under 1950- och



218  Lokala arbetsplaner i idrott och hälsa – en ny typ av styrning

60-talen – en diskurs som nu dyker upp i ny tappning i samband med talet om hälsa;8

en diskurs om social fostran, som har varit ett vanligt tema i samband med idrott från
1950-talet och framåt (laganda, hjälpsamhet och ledarförmåga);9 en diskurs om karak-
tärsdaning (en moralisk diskurs), som tydligt förknippades såväl med gymnastik som
med idrott under 1800-talets senare hälft och 1900-talets förra hälft.10

Att det finns olika sätt att resonera om ämnet idrott och hälsa, olika diskurser som
sätter sin prägel på sättet att tala och tänka om ämnet, är det som jag vill ägna speciell
uppmärksamhet i nästa avsnitt.

Förskjutningar i sättet att tänka om idrott och hälsa
Som sagts finns det en viss homogenitet i formuleringen av de lokala kursplanerna ju
”närmre” man håller sig till den nationella kursplanen. I synnerhet gäller detta de lokala
kursplaner som uttryckligen utgår från den nationella kursplanens uppnåendemål. En
del kursplaner bryter mot detta mönster. Avsikten med detta avslutande avsnitt handlar
om att undersöka vilka typer av resonemang, vilka diskurser, som kommer till uttryck
då man fjärmar sig från det sätt att gestalta ämnet som gäller för den nationella kurspla-
nen.

Det rätta och det riktiga – läraren som moraliskt föredöme

Lpo 94 och dess kursplaner för fram ett kunskapsorienterat synsätt, där det är elevernas
kunskaper i olika ämnen som ska bedömas. De flesta av de analyserade lokala kurs-
planerna är också neutralt formulerade när det gäller beteendenormer och ansvar för
ordning och reda. I vissa av de studerade lokala kursplanerna skymtar emellertid ett
annat sätt att resonera om beteenden och disciplin fram, ett sätt att resonera som jag
betecknar som ”läraren som moraliskt föredöme”. Detta sätt att resonera kan också ut-
tryckas som att läraren (på ort och ställe) är utgångspunkten för ”det rätta och det rikti-
ga”. Detta synsätt kommer till uttryck i en lokal kursplan.

Den centrala kursplanen överensstämmer med idrottslärarnas uppfattning.

Detta sätt att uttrycka sig drar upp en skillnad mellan den nationella kursplanen och
idrottslärarna vid den aktuella skolan. Kursplanen blir, istället för ett stöd (ett doku-
ment som ger lärarna i idrott och hälsa legitimitet i skolan) eller lärarnas gemensamma
offentliga röst, en pålaga ”uppifrån” – anvisningar från ”högre ort”, men därmed inte
automatiskt det som ligger till grund för undervisningen.

När det gäller beteendenormer, innebär diskursen om ”det rätta och det riktiga” att
det är idrottsläraren som ”lär” eleverna rätt beteende och också övervakar elevernas be-
teenden.

Mål att uppnå
• Eleven tränas av idrottsläraren att uppträda på ett trevligt sätt genom att

uppleva olika undervisningssituationer där respekt för andra krävs. […]
Vikten av ett bra uppträdande i gymnastiksalen förklaras av idrottsläraren
på ett sådant sätt att eleven är införstådd med dess betydelse.

8  Annerstedt, C. (2001), s. 107.
9 Larsson, H. (2001), s.136 ff
10 Ljunggren, J. (1999), Yttergren, L. (1996).
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[…]
• … Idrottsläraren för journal över frånvaro, för sen ankomst, glömda kläder

och ett olämpligt uppträdande. Föräldrar kontaktas vid behov.

Denna typ av betoning på ”rätt beteende” och kontroll kan knytas till olika aspekter av
ämnet idrott och hälsa. Det kan gälla beteenden i samband med undervisning:

För att ämnet idrott ska kunna genomföras i skolan måste våra fostransmål i helhet
och som delmål alltid vara integrerade. Konkreta ex. på medel att nå våra fostransmål
är att kunna döma, respektera och underordna sig regler och normer, som finns för
den specifika idrotten, men som även gäller/eller borde gälla i övriga livet. Exempel-
vis beröm och belöning framförs alltid i anslutning till handlingarna.

Genom att våga misslyckas ser du att eleverna känner trygghet, denna känsla kom-
mer också fram, då de förberett och spontant leder kamraterna. Något som är speci-
fikt för idrott och som får eleverna att ofta fungera bättre i ämnet än utanför idrotts-
hallen, är att man här lär sig att om jag gör fel eller fuskar så döms och straffas man
omedelbart. I ämnet är det naturligt, men någonstans försvinner det  redan på väg ut
ur idrottshallen. Det är viktigt att skapa rättskänsla, respekt och social trygghet, som
de kan överföra till sitt vardagliga umgänge med människor ute i det svenska samhället.

Det kan också gälla beteenden i samband med omklädningsrumssituationer (se avsnittet
Dusch och ombyte nedan). I analogi med denna syn på läraren som utgångspunkt för
och övervakare av beteendenormer, kommer ibland en syn på kunskap till uttryck som
innebär att läraren är bärare och förmedlare av kunskaper som ska överföras till elever-
na. Kunskap kan då vara något som man ”informerar” eleverna om (vilket jag återkom-
mer till nedan, i avsnittet om Hälsa … och ergonomi). Elevernas kunskap utvärderas
genom att ”läraren iakttar” eleverna. Under de rubriker i de lokala kursplanerna där
man lägger ut texten kring utvärdering av verksamheten, uttrycks utvärderingen ofta
just på det viset:

Så här utvärderar vi:
Vi iakttar under lekar och övningar.

Resonemanget att läraren ska ”iaktta” elevernas kunskapstillägnelse går hand i hand
med uttrycket att eleverna ska ”visa” sina prestationer. Ser man dessa iakttagelser som
uttryck för en kunskapssyn, kan man säga att idrottslärarna konstrueras som de som
”har” kunskapen. Denna kunskap kan komma till uttryck antingen som något som
lärarna ska förmedla till eleverna (”teori”) eller som ligger till grund för de lärarledda
inslagen i undervisningen (”praktik”) och som ur kunskapssynpunkt inte angår eleverna.

Teori och praktik

Av hävd uppfattas idrott och hälsa som ett ”praktiskt” ämne, praktiskt i den bemärkel-
sen att det är den fysiska aktiviteten – arbetet med kroppen – som står i centrum. Detta
synsätt utgår från uppdelningen i ”teoretiska” och ”praktisk-estetiska” ämnen. Ett teo-
retiskt ämne utgörs, med den uppdelningen som grund, av ett ämne där man huvud-
sakligen sysslar med att sitta vid bänken, läsa och skriva, tänka och prata om något. Det
”teoretiska” uppfattas som en sorts aktivitet eller ett innehåll och inte som ett sätt att se
på kunskap och lärande. Ett praktiskt ämne är istället ett ämne där man aktiverar hela
kroppen, där man gör något. Detta sätt att skilja på teori och praktik verkar ha medfört
(förutom en mer allmän skepsis mot ”teori”) att sådant som uppfattas som teoretiskt
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görs till ett innehåll i ämnet, ett innehåll som bearbetas sittande och där läraren förmed-
lar kunskapsstoffet (se vidare under nästa rubrik).

Trots allt är det ganska sällan som begreppet ”teori” uttryckligen förs på tal. I följan-
de kursplan för idrott och hälsa finns rubriken ”Teoridel” med som ett moment i un-
dervisningen:

Teoridel
Steg 1
Mål att uppnå
• Idrottsläraren berättar och visar bilder med hjälp av skelett och planscher

[…]
• Idrottsläraren berättar om isar och hur man ska bete sig vid olyckor. […]

Steg 2
Mål att uppnå
• Idrottsläraren undervisar om kost och motionsvanor och dess betydelse för

vårt välbefinnande och uppkomsten av välfärdssjukdomar.

Teori betecknas på detta sätt ofta som en aktivitet bland andra aktiviteter. En aktivitet
där eleverna sitter (och lyssnar) medan läraren/eller något annat läromedel, förmedlar
kunskaper.

• Ha kännedom genom lämplig klädsel och utrustning för friluftsliv under
olika årstider.

• Genom praktisk tillämpning i idrottsundervisningen och friluftsliv under de
olika årstiderna. Teoretiskt genom video/film.

De delar av undervisning som innehåller ”teori” i denna bemärkelse kan vara friluftstek-
nik (som i exemplet ovan), fysiologi och anatomi, träningslära, kostlära osv. Ofta är det
de delar av ämnet idrott och hälsa som specifikt handlar om ”hälsa” som betecknas som
teoretiska.

Hälsa … och ergonomi

1994 tillfogades begreppet ”hälsa” till ämnet idrott i den svenska skolan. Det har disku-
terats vad detta begrepp har inneburit för undervisningen i ämnet (se kapitel 6). I de
granskade kursplanerna berörs begreppet ytterst sällan. I förekommande fall gestaltas
hälsa som ett innehåll i ämnet, inte sällan som ett specifikt moment, mer sällan som ett
förhållningssätt som ska genomsyra all undervisning. Inspiration från tidigare kurspla-
ner märks tydligt. Hälsa och hygien är två begrepp som ofta förs samman.

Hygien och ergonomi:
– Betydelse av uppvärmning.
– Förebygga skador.
– Betydelse av kost och motion.
– Droger.
– Klädsel för idrott m.m.

Här framställs innehållet i momentet Hygien och hälsa i mycket kortfattade termer.
Det går inte att bilda sig någon uppfattning om hur man arbetar med frågorna. I följan-
de kursplan för idrott och hälsa anges för momentet hälsa att
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Eleven skall…

Ha fått förståelse för vikten av god allmänhygien.

Ha informerats om och undervisats i att alltid ha fräscha ombyteskläder och skor
med till varje lektionstillfälle.

Ha informerats om och undervisats i att duscha efter varje idrottslektion samt de
negativa effekter som uppkommer om man duschar för ofta, för länge och med för
mycket tvål.

Ha informerats om och undervisats i vikten av sunda matvanor, god sömn och
motion för att bibehålla en god hälsa.

Hälsa utgör här något man ”informeras om och undervisas i”. Det framstår då som om
det är läraren som ska informera och undervisa eleverna om goda beteenden när det
gäller hälsa – som i stor utsträckning uppfattas som omklädning och duschning i sam-
band med fysisk aktivitet. I en kursplan kan man läsa följande under rubriken ”Vägar
mot målen”:

• Hälsa, kost och motion.
Våra elever får i sin undervisning lyssna till och samtala om goda matvanor,
skaderisker, uppvärmningsövningar och ergonomi i förhållande till hälsa.

Hälsa är, då det kommer till explicit uttryck, något man talar om, eller mer konventio-
nellt uttryckt, ett ”teoretiskt innehåll” (se avsnittet om Teori och praktik). Hälsa för-
knippas också påfallande ofta med ergonomi. Ergonomi handlar i kursplanerna om att
”kunna ge synpunkter på sin arbetsmiljö” samt att ”känna till riktiga arbetsställningar,
t.ex. vid sittande arbete, stående arbete eller vid lyft – känna till hur faktorer som ljud,
luft, och ljus påverkar vår arbetsmiljö”. Just frågor om arbetsmiljö och arbetsställningar
(framför allt lyftteknik) betonas i flera texter.

Ytterligare ett tema som knyts till hälsa, är ombyte och duschning i samband med
idrott och hälsa. I en lokal kursplan är ”Duscha efter idrott och hälsa” det enda som
nämns under rubriken ”Hälsa/goda hälsovanor”.

Dusch och ombyte

Dusch och ombyte kan rymmas under rubriken hälsa – i form av hygien, men jag har
ändå valt att behandla det under en specifik rubrik. Vissa av de granskade texterna talar
om att eleverna ska ”känna till vikten av att sköta sin hygien”, utan att sedan formulera
några beteendenormer. Man kan säga att dessa kursplaner anlägger ett kunskapsoriente-
rat synsätt. Några kursplaner går ett steg längre och anger riktlinjer för vad som är ett
eftersträvansvärt beteende när det gäller omklädning och duschning – ett beteende-
orienterat synsätt:

… Ger och håller efter eleverna beträffande rutiner och regler i duschning, uppföran-
de gentemot varandra, behandling av material och inredning.

I citatet ovan uttrycks duschandet, som ett bland andra beteenden i samband med idrott
och hälsa, som ett formellt reglerat beteende som ska ”övervakas”. Duschandet kan ock-
så uttryckas som ett moraliskt ansvar förlagt till eleven:

ta ansvar för hälsa och hygien
• komma ombytta och sköta sin personliga hygien
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Ett tredje sätt att uttrycka duschandet kan vara att se det som en pedagogisk process:

• Genom att byta om till kläder passande för olika aktiviteter, dusch och
tvättning efter utförd övning får barnen träna att sköta den egna hygienen.

Duschandet kan alltså ses som en komplex verksamhet: ett såväl beteendemässigt som
kunskapsmässigt innehåll i ämnet, ett led i en pedagogisk process och slutligen något
som läraren bör övervaka, men som samtidigt är elevens ansvar.

I följande kursplan antyds det också att omklädningsrummet kan vara en plats för
osämja mellan eleverna:

Mål att uppnå […]
• Vidare försöker läraren att i möjligaste mån finnas till hands vid ombytes-

situationen för att kunna stävja och rätta ett olämpligt beteende. […]

Mål att sträva mot […]
•  Likaså skall eleven duscha efter avslutad lektion och förstå varför det är

viktigt. Ingen mobbning i dusch eller omklädningsrum får förekomma.
Uppträdandet i omklädningsrummet skall vara på ett sådant sätt att det inte
skapar otrivsel.

Omklädningsrummet kan betecknas som en ”kritisk zon”, där elevers sociala kompe-
tens sätts på spel. En zon som kan vara kringskuren av ett uttryckligt reglemente. En
zon som ofta är utom räckhåll för idrottsläraren, moralens väktare i detta sammanhang.
Omklädningsrumssituationen uppfattas därigenom som ett tillfälle för eleven att ut-
veckla och visa sitt personliga ansvarstagande. Ibland uttrycks detta som en pedagogisk
process.

Jämställdhet

Temat jämställdhet har en mycket undanskymd roll i dessa lokala kursplaner. Endast
vid några få tillfällen berörs frågor om relationer mellan könen, eller synen på flickor
och pojkar, i skolan. I en utvecklingsplan för idrott och hälsa kan man läsa följande:

Undervisningen skall ta hänsyn till elevernas skilda förutsättningar och bidra till jäm-
ställdhet genom att beakta de könsskillnader som finns mellan flickor och pojkar när
det gäller t.ex. fysisk förmåga, skaderisker, kroppsuppfattning och förutsättningar  i
övrigt.

Jämställdhet uttrycks här som att ”ta hänsyn till könsskillnader”, ett synsätt som är
vanligt i samband med idrott i vidare bemärkelse.11 Formuleringen i citatet kan härledas
till den första versionen av den nationella kursplanen i idrott och hälsa, en formulering
som togs bort i samband med en kursplanerevision år 2000. Möjligen kan detta relate-
ras till att man i den nationella läroplanen (Lpo 94) formulerar jämställdhetsfrågan på
följande vis: ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.”12 Ut-
trycket ”ta hänsyn till” kan här tyckas stå i konflikt med strävan att ”motverka traditio-

11 Samma synsätt dominerar idrottsrörelsens sätt att se på jämställd idrott under de senaste
20 åren. Se Larsson,H. (2001).

12 Utbildningsdepartementet (1994), Läroplaner för det Obligatoriska Skolväsendet och de Fri-
villiga Skolformerna, s. 6.
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nella könsmönster” eftersom att ”ta hänsyn till könsskillnader” i huvudsak bygger på ett
förgivettagande om könsmässiga egenskaper som är generella. I följande kursplaner
kommer emellertid samma synsätt till uttryck.

Idrottsundervisningen bedrivs oftast klassvis men är för de äldre barnen vissa timmar
uppdelad i flick- och pojkgrupper.
– – –
Ta hänsyn till den begynnande puberteten och de alltmer tydliga könsskillnaderna
genom uppdelning pojkar – flickor.

Det är betecknande att, i de fall frågan över huvud taget berörs, resonemanget ensidigt
handlar om att dela upp undervisningen i flick- respektive pojkgrupper. Rättvisa hand-
lar inom ramen för detta sätt att resonera om jämställdhet om att skilja på flickor och
pojkar. Att det är skillnader på flickor och pojkar blir en mer eller mindre automatisk
förevändning för att skilja på dem. Ingenstans berörs hur man arbetar för att flickor och
pojkar ska kunna vara jämställda i en gemensam verksamhet. Ingenstans problema-
tiseras heller flickors och pojkars idrottande och idrottsvanor i relation till ämnet idrott
och hälsas innehåll och form. Flickor och pojkar betecknas som homogena grupper.
Mer krasst uttryckt kan man säga att benägenheten att dela upp flickor och pojkar tvärt-
om är ett enkelt sätt att slippa bearbeta frågan om en jämställd gemensam verksamhet
för flickor och pojkar. Man accepterar pojkars benägenhet att dominera respektive
flickors sätt att underordna sig som naturliga beteenden.

Elevinflytande

Elevinflytande är, precis som jämställdhet, ett ovanligt tema i de lokala kursplanerna. I
förekommande fall sammanfaller ofta ”elevinflytande” med ”social kompetens” eller ”le-
darskap” och blir därmed mer påtagligt ett tema i det pedagogiska projektet. Under
rubriker som ”Ledarskap och social kompetens” framkommer att elever ska ”kunna leda
en enkel aktivitet med en mindre grupp”, eller ”kunna planera, organisera och genom-
föra en lektion med en grupp”. Just att kunna sätta samman och leda övningar, till
exempel uppvärmning, förekommer i flera kursplaner.

Ibland formuleras elevinflytande emellertid mer påtagligt som en demokratisk pro-
blematik.

Förslag till elevinflytande
• Eleven och läraren för en ständig dialog om vad som skall ingå i de olika

momenten och när de ska genomföras.
• Eleverna deltar genom att hålla i uppvärmningar, delar av eller hela lektioner.
• Efter idrottsdagar eller andra speciella händelser sker en skriftlig utvärdering.

Som framgår ovan (av den andra punkten) är det ändå svårt att klart och tydligt hålla
isär elevinflytande som en demokratifrågra med ledarskap som en pedagogisk fråga/
metod.
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Avslutning
Arbetet med lokala kursplaner kan ses som ett uttryck för ett försök till en förändrad
styrning av skolan och skolans ämnen. Det lokala arbetet med skol-, arbets- och kurs-
planer är då ett försök att dels bland idrottslärare utveckla ett reflexivt förhållningssätt
till sitt ämne, dels göra dem mottagliga för nya sätt att tänka om ämnet. Styrningen
kontrolleras inte ”uppifrån” på samma sätt som tidigare, till exempel av gymnastikin-
spektörer, utan av jämbördiga agenter och institutioner, framför allt av en själv.
Styrningen handlar om att göra läraren ansvarig inte bara för den metodik som används
i ämnet, utan också för valet av innehåll och arbetsformer, utformandet av kriterier för
bedömning och, framför allt, att eleverna ”ges möjlighet” att uppnå målen i kursplanen.
Arbetet med lokala kursplaner kan alltså ses som ett försök att reglera idrottslärares sätt
att tala och tänka om sin verksamhet och genom skapandet av lokala kursplaner blir
idrottslärarna på fältet ansvariga i ett offentligt ljus för sin verksamhet på ett annat sätt
än då det ”bara” gällde att ”följa kursplanen”.

Analysen av de lokala kursplanerna ger vid handen att en del texter uttrycksmässigt
ligger ”nära” den nationella kursplanen. Detta kan, i konventionell bemärkelse,  tolkas
som att idrottslärarna är lydiga och gör så som föranstaltats dem. Å andra sidan kan det
också ses som ett aktivt försök att just ta över ansvaret för ämnet och formulera det
meningsfulla med att ha ett sådant ämne i skolan och att därvid använda den nationella
kursplanen som ett stöd för att forma en legitimitetsgrund för ämnet.

De lokala kursplanerna är ofta mycket kortfattade och förutsätter en stor förförståel-
se hos läsaren om vad ämnet syftar till, vad som är meningen med ämnet. Arbetet med
konkretisering av den nationella kursplanen ter sig vidare som problematiskt. Det är
naturligtvis lätt att kritisera idrottslärarna för deras oförmåga att konkretisera mål och
betygskriterier, men denna oförmåga kan å andra sidan tolkas som ett uttryck för den
brokiga historia som ämnet har, en historia där man heller inte lagt stor vikt vid förmå-
gan att tala om ämnet. Arbetet med de lokala kursplanerna kan i ljuset av detta ses som
ett led i försöken att utveckla ett mer gemensamt sätt att  tänka om ämnet bland idrotts-
lärarna, ett försök att utveckla en gemensam terminologi  för ämnet. En svårighet i detta
sammanhang är att den starka målstyrningen och betoningen på att utforma konkreta
och ”mätbara” betygskriterier inte underlättar för läraren att fördjupa sina reflektioner i
ämnet – snarare tvärtom. Målstyrningen och betoningen på att vara konkret medför lätt
att man hamnar ”på ytan” i  kunskapstaxonomin, det vill säga i färdighet och fakta snara-
re än förståelse och förtrogenhet.

Läroplanen och den nationella kursplanen i idrott och hälsa ställer eleverna och de-
ras lärande i centrum. Man kan säga att kursplanen idag ytterst riktar sig till eleverna.
Lärarna utgör så till vida ett mellanled, ett led där ”goda miljöer för lärande” ska iscen-
sättas. I den nationella kursplanen är det målen för elevernas lärande som ställs i fokus
snarare än det innehåll som läraren har att organisera för att ge eleverna tillfällen för
lärande. Dessa mål är i huvudsak är kunskapsorienterade, det vill säga det är elevernas
utvecklande av kunskaper i ämnet som ska bedömas och betygsättas. Lärarna har fått i
uppgift att konkretisera de allmänt formulerade målen och betygskriterierna i den na-
tionella kursplanen efter de förhållanden som gäller för den lokala skolan.

Detta sätt att tänka om ämnet kan jämföras med ett sätt att tänka om ämnet som
tidigare varit det dominerande, och som alltjämt har en framträdande plats i de gran-
skade lokala kursplanerna. Ganska ofta struktureras de lokala kursplanerna efter det
innehåll som lärarna tänker sig ska ligga till grund för undervisningen. Att strukturera
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ämnet efter innehåll, ofta uttryckt i olika moment, går hand i hand med benägenheten
att se ämnet som ett aktivitetsorienterat ämne. Denna benägenhet att se grunderna för
ämnet i ett antal aktiviteter, i ett görande, märks också hos elever i år 5 (se kap 7).

Modernt pedagogiskt tänkande ställer gärna eleven i centrum för lärprocessen. En-
ligt detta sätt att tänka är det eleven som utvecklar kunskaper i mötet med undervis-
ningen. I en del av de analyserade kursplanerna kommer ett annat synsätt till uttryck,
där läraren gestaltas som en förmedlare av färdigformulerade kunskaper som ska överfö-
ras till eleverna. Det är här inte min avsikt att peka på förekomsten av ett föråldrat sätt
att se på lärande – det moderna pedagogiska tänkandet rymmer sin egen problematik.
Vad jag vill göra är att peka på uttryck för en ”strid” inom fältet för vad som ska uppfat-
tas som det riktiga synsättet på lärande och på relationen mellan elever och lärare i
idrott och hälsa.

Benägenheten att i ämnet se aktiviteten som mer central än lärandet, går hand i
hand med en betoning på goda beteenden. Betoningen på beteendenormer ersätter i en
del lokala kursplaner den nationella kursplanens betoning på kunskapsmål. Elevernas
beteenden blir då det som utvärderas och bedöms snarare än vad de lär sig i ämnet.
Beteenden som ofta ställs i centrum rör, förutom gott uppförande i allmänhet under
lektionstid, att man byter om och duschar i samband med idrott och hälsa. Frågor om
jämlikhet – demokrati – och jämställdhet bearbetas sällan i de lokala kursplanerna. De-
mokratifrågor inryms i förekommande fall gärna under rubriker som social fostran och
blir på så vis en del av ämnets pedagogiska projekt. Därigenom tolkas frågan inom ra-
men för ett sätt att tänka där läraren på ett självklart sätt är överordnad eleverna och satt
att bedöma elevernas beteenden, snarare än att bidra till utvecklandet av medbestäm-
mande. När det gäller jämställdhet vill jag peka på att tänkandet om flickors och pojkars
villkor i idrott och hälsa har stelnat kring talet om ”sam- eller särundervisning”. Detta
har medfört en obenägenhet att fundera över hur det kan komma sig att pojkar kan
tillskansa sig ett så stort utrymme i ämnet som en konsekvens av lärarens val av innehåll
och arbetsformer. Istället skrivs egenskaper in i eleverna. För att ta tävlingsinställning
som exempel, så tolkas ofta tävlingsintresset som ett uttryck för pojkarnas natur, istället
för att tänka sig att pojkar utvecklar ett tävlingsintresse eftersom det är vad som förvän-
tas av dem och, framför allt, för att de också, uppenbarligen, har något att vinna på att
tävla i idrott och hälsa.
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12. Några pedagogiska utmaningar

i relation till ämnet idrott och hälsa

Avsikten med detta avslutande kapitel är att sammanfatta och diskutera några av de
mångsidiga bilder av ämnet som framträder i rapporten. Dessa bilder kan i vissa fall
uppfattas som motsägelsefulla. Vår strävan är därför att lyfta fram dem ur det empiriska
materialet och försöka överskrida den polarisering av talet om idrott och hälsa som en-
ligt vår mening hittills gällt. Vår grundläggande uppfattning är att ämnet, av flera skäl,
utgör ett viktigt inslag i skoldagen, men att det står inför ett antal utmanande och spän-
nande frågor. När det gäller analysen av resultaten i de presenterade studierna pendlar
vi mellan olika tolkningsalternativ. Dessa stakar ut vägen till olika typer av pedagogiska
utmaningar – utmaningar som kan ha att göra med undervisningen i ämnet, med äm-
nets förutsättningar i skolan, med olika intressegruppers förväntningar på ämnet och
med utforskningen av ämnet. Ytterligare ett syfte med kapitlet är att peka på och tydlig-
göra några av dessa utmaningar.

Låt oss ta ett inledande exempel för att åskådliggöra vad vi menar med att talet om
idrott och hälsa ofta är polariserat – ett exempel som anspelar på rapportens titel Mellan
nytta och nöje: Rörelse är centralt för ämnet idrott och hälsa. Många elever ger också
uttryck för att den rörelseglädje som kommer till uttryck i detta ämne är det som gör
ämnet meningsfullt. Under de tidiga skolåren är en stor majoritet av eleverna överens
om detta. Under de senare skolåren går dock uppfattningarna allt mer isär. Vad detta
beror på kan vi inte säga med säkerhet. Att eleverna känner ökade krav på fysisk presta-
tionsförmåga (i synnerhet i samband med betygsättning) kan vara ett skäl. Att innehål-
lets likheter med föreningsidrottens idrotter ökar högre upp i skolsystemet kan vara ett
annat (de som inte deltar i föreningsidrotten förhåller sig i högre utsträckning skeptiska
till ämnet). Rörelse och rörelseglädje kan betecknas som ämnet idrott och hälsas egen-
värden. Eleverna uppfattar med andra ord att det är meningsfullt och roligt för stunden,
”här och nu”, att röra på sig. Ämnets egenvärden verkar emellertid inte ha fått så stort
gehör i det offentliga samtalet om ämnet och dess betydelse och legitimitet i skolan. I
det offentliga samtalet hörs oftare röster som talar om ämnets betydelse i termer av
folkhälsa, vare sig detta tal handlar om aktiviteter för att motverka fysisk inaktivitet och
övervikt bland barn, eller om det handlar om kunskaper om relationen mellan fysisk
aktivitet och hälsa. Detta tal har vuxit sig allt starkare i takt med att varningsropen om
fysiskt inaktiva och överviktiga barn har ökat. I detta möte mellan nytta (idrott och
hälsa för folkhälsans skull) och nöje (rörelse som ett eget unikt värde) sker ofta en pola-
risering så till vida att de uppfattas som två från varandra skilda saker. I relation till den
’nyttiga’ folkhälsan, reduceras rörelseglädje inte sällan till ren underhållning – ett ’nöje’.
Det nyttiga är ofta det som gestaltas som det legitima skälet för idrott och hälsa i skolan,
nöjet som det illegitima. Vi är istället av den uppfattningen att såväl folkhälsa som rö-
relseglädje är två legitima och viktiga skäl till varför idrott och hälsa har en plats i skolan
och att båda är en förutsättning för utvecklandet av ett livslångt intresse för fysisk aktivitet.

Håkan Larsson & Karin Redelius
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För den läsare som följt kroppsövningsämnets utveckling under några decennier
kanske den variationsrika och i många stycken motsägelsefulla beskrivning av ämnes-
innehållet som ges i rapportens olika kapitel känns bekant. För den som närmar sig
ämnet utan några omfattande förkunskaper kanske ämnesinnehållet känns omöjligt att
överblicka och därmed också svårt att ha som utgångspunkt när ämnet ska diskuteras i
konkreta sammanhang. På sätt och vis bekräftas den bild som Suzanne Lundvall ger av
ämnet i kapitel 2, då hon sammanfattar sin genomgång av de internationella studierna:

I den digra floden av studier och data som jag mött i min genomgång, träder en
motsägelsefull bild av ämnet fram: ämnet är omtyckt men ändå oomtyckt, ger kun-
skap men ändå inte ”rätt” kunskap, förstärker känslan av kompetens hos de redan
kompetenta och förmedlar på samma gång det motsatta hos andra. Ämnet bidrar till
att bevara könsskillnader och stereotypa uppfattningar om kropp, kön och rörelse –
men erbjuder samtidigt möjligheter till gränsöverskridande. Ämnet ges legitimitet av
beslutsfattare, men i praktiken blir legitimiteten svag i relation till andra skolämnen.
Sammantaget verkar ämnet ha både förlorat och samtidigt behållit sin kärna, en kär-
na som inte har det formella stödet i styrdokumenten, men som samtidigt möter
majoriteten av elevernas och andra intressenters förväntningar.

Att ämnet ter sig motsägelsefullt är inte direkt överraskande. Tvärtom har ämnet  både
i Sverige och i andra länder gestaltats som varande i en ”kris”, till och med en ”identi-
tetskris”. Mot bakgrund av resultaten i rapporten, vore det inte svårt att upprepa denna
slutsats av ett ämne i kris, men vår tolkning är en annan. Vi ser inte motstridigheterna
som uttryck för ett ämne i kris utan snarare som ett tecken på att ämnet genomgår en
förändring och en utveckling.

Omtyckt men ändå oomtyckt – innebörden av ’roligt’
Flera av kapitlen i denna rapport styrker tidigare forskning som rapporterar att ämnet
idrott och hälsa är mycket populärt bland eleverna, i synnerhet bland elever i skolans
tidigare år. Antagligen hänger populariteten samman med ämnets annorlunda karaktär
– med kroppsrörelse, eller fysisk aktivitet, i centrum. Att flertalet elever säger sig upp-
skatta det avbrott som ämnet idrott och hälsa ger, säger också en del om hur många
upplever skolans andra, mestadels stillasittande, ämnen. Märkligt nog är det ändå vanli-
gare att idrott och hälsas roll som ’rekreation’ får klä skott för kritik i högre utsträckning
än de ämnen som man menar att eleverna behöver avbrott från. Möjligen hänger äm-
nets popularitet också samman med den mångfald av aktiviteter som enligt eleverna
erbjuds i ämnet, vilket medför att många olika intressen och smaker kan tillfredställas.
Att eleverna tycker om ämnet får naturligtvis betraktas som en styrka, men det blir
problematiskt om forskningen reproducerar ett tänkande om idrott och hälsa i termer
av ’roligt’ och ’inte roligt’. ’Roligt’ kan i dessa sammanhang betyda många saker. En
vanlig uppfattning är att ’roligt’ betyder underhållande för stunden, kanske med
bibetydelser som avsaknad av krav på prestationer och en stillasittande disciplin (som i
andra skolämnen). En annan att ’roligt’ kan ses som ett uttryck för rörelseglädje, det vill
säga att själva kroppsrörelsen, som vi tidigare diskuterat, har ett stort egenvärde för
eleverna och för deras utveckling. En tredje att ’roligt’ betyder meningsfullt, intressant
och lärorikt. I elevernas relativt begränsade vokabulär utgör ’roligt’ i så fall deras ome-
delbara upplevelse av sådant som uppfattas som meningsfullt, intressant och lärorikt.
Väljer vi en sådan tolkning förflyttas fokus från idrott och hälsa som ett tillfälle till
avkoppling och rekreation, till ett tillfälle för lärande och utveckling. Inom ramen för
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dessa olika tolkningsalternativ intar lärandet lite olika roller, å ena sidan som frånvaro
av lärande, å andra sidan som närvaro av lärande. En föreställning är således att ’roligt’
är ett uttryck för avsaknad av lärande eftersom lärande knyts till prestation och blir
något mödosamt, och en annan är att ’roligt’ är ett uttryck för lärande och att krav på
att prestera istället är en hämsko för detsamma. I ljuset av de olika tolkningarna av
’roligt’, och relationen mellan roligt och lärorikt, framträder ett stort behov av fortsatta
studier av denna fråga.

Hur ska man då tolka det faktum att så många lärares främsta mål med ämnet är att
det ska vara roligt? Från lärarnas horisont kan strävan efter att göra ämnet roligt möjli-
gen förstås mot bakgrund av att ett av kursmålen länge varit att skapa ett bestående
intresse för fysisk aktivitet. En tämligen självklar tanke är att detta främst låter sig göras
om eleverna har kul och känner glädje under lektionerna. En inte obetydlig del i ämnets
legitimitet verkar också ligga i dess popularitet: eleverna uppskattar ämnet, det innebär
ett välbehövligt avbrott från skolarbetet (ämnet idrott och hälsa räknas inte alltid dit)
och om eleverna får rasa av sig kan det bidra till att de presterar bättre i andra ämnen.

Talet om ämnet som ’roligt’ kan också sättas i relation till talet om förekomsten av
en identitetskris i ämnet. Det förefaller paradoxalt att det skulle vara i en kris när så
många – elever, lärare, skolledare och föräldrar – tycker att ämnet är både roligt och
viktigt. Man kan fråga sig vilka som driver tesen om en identitetskris? Fäster man sig
istället vid att så många uppfattar ämnet som roligt och viktigt, är en tolkning att lärar-
na i idrott och hälsa bedriver ett ”framgångsprojekt”, men att detta ännu inte har ut-
tryckts på något systematiskt sätt. Detta skulle innebära att många lärare i idrott och
hälsa har förmågan att bedriva en undervisning som engagerar många barn och ungdo-
mar. De besitter med andra ord kunskaper om hur barn och ungdomar fungerar, om
hur man ska organisera rörelse och fysisk aktivitet för 25-30  elever på ett effektivt och
stimulerande sätt, om hur man engagerar elever med olika bakgrund och förkunskaper,
etc. Då denna kunskap till stor del är erfarenhetsbaserad, förkroppsligad och vad man
brukar kalla tyst, låter den sig inte så lätt formuleras i ord. Detta kan vara ett skäl till att
lärarnas kunskaper om barn och om undervisning inte synliggjorts i så hög grad. Häri
ligger också en stor forskningsmässig utmaning: att utveckla metoder och perspektiv för
att kunna utforska sådan tyst kunskap – förutsatt att den faktiskt finns. Relationen mel-
lan ämnets popularitet hos eleverna och lärarnas svårigheter att ge uttryck för sina peda-
gogiska intentioner kan nämligen också tolkas som att lärarna endast övervakar ett
’självspelande piano’. Detta självspelande piano kan illustreras med den situation då
eleverna innan lektionen frågar läraren: ”Vad ska vi göra idag?” Inte sällan räcker det
med att läraren signalerar till exempel ”basket”, för att hos eleverna frammana de regler
och normer som gäller vid basketspel så som det utförs inom tävlingsidrotten. Genom
dessa signaler, som kan vara namnet på en idrott eller en idrottsgren, bruket av tävlings-
liknande matcher i undervisningen, tidtagning eller andra former av mätning osv., drivs
det självspelande pianot.

Även om en majoritet av eleverna säger sig uppskatta ämnet, finns det också en
grupp elever som inte alls talar om ämnet i termer av roligt, utan snarare beskriver det
som tråkigt, jobbigt och hemskt. Denna grupp blir större under grundskolans senare år.
Det som bland annat kännetecknar denna grupp är att de helt eller till viss del känner
sig dåliga under lektionerna. Detta väcker flera frågor: I förhållande till vad och vem
känner de sig dåliga? Är det i förhållande till kursplanens mål för ämnet eller ska det
tolkas mer i relativa termer – dåliga i relation till det de uppfattar förväntas av dem eller
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i relation till dem som kan? Det tål att diskuteras men uppenbart är, att alltför många
elever upplever sig tillhöra dem som inte kan. Detta är särskilt anmärkningsvärt med
tanke på att ett mål med ämnet, enligt kursplanen, är att eleverna utvecklar en positiv
självbild. En hel del tyder på att denna ökade skepsis är relaterad till betygsättning, det
vill säga till en ökad betoning på prestation och bedömning, vilket blir aktuellt för för-
sta gången i år 8. Gemensamt för dessa elever är ofta att de saknar, eller endast har ringa
erfarenhet av föreningsidrotten. Detta, menar vi, säger något om idrottsrörelsens stora
inflytande över ämnet idrott och hälsa, ett inflytande som kan gälla såväl lärares som
elevers bilder av hur fysisk aktivitet ”bör” utövas för att vara ”på riktigt”. För att kunna
nå de elever som är mest betjänta av undervisningen i idrott och hälsa måste kanske
ämnets popularitet sättas på spel, eftersom det då sannolikt krävs att man hittar andra
former för undervisningen och också ett annat innehåll, vilket kanske inte direkt svarar
mot de idrottsaktiva barnens förväntningar. Att våga bryta bollspelsdominansen kan
vara ett sätt – liksom att anta den pedagogiska utmaningen att aktivt försöka arbeta med
frågor som: Hur ser den undervisning ut som inte i första hand tillfredsställer de redan
fysiskt aktiva? Vilket ämnesinnehåll stimulerar till fortsatt fysisk aktivitet?

Att eleverna i första hand uppfattar ämnet som roligt ser vi inte som något större
problem, tvärtom. Det som blir problematiskt är emellertid om det visar sig att roligt
hänger samman med förväntningar på ett innehåll i ämnet som liknar tävlingsidrottslig
verksamhet och där ”att vinna matchen” blir det som ter sig meningsfullt för eleverna.
Denna pedagogiska utmaning handlar således om att bejaka rörelseglädje och att hitta
former som inte lika omedelbart kan associeras till tävlingsidrottslig verksamhet. Utma-
ningen består i förlängningen av att utforma verksamheten så att alla kan utveckla en
positiv självbild, eller – åtminstone – att förhindra att ämnet leder till att eleverna ut-
vecklar en negativ självbild.

Viktigt men ändå oviktigt?

Idrott och hälsa är omtyckt av många och avskytt av några, men uppfattas det som ett
viktigt eller oviktigt ämne? När det gäller eleverna är frågan ganska lätt att svara på: de
flesta elever anser att ämnet är viktigt – men de kan inte riktigt ge uttryck för på vilket
sätt ämnet är viktigt. Vår tolkning är att eleverna har en spontan känsla av att det är
viktigt att röra på sig. Det är inte bara så att det är ämnets underhållningsvärde som gör
det populärt i många elevers ögon, utan också dess värde för deras välbefinnandes skull.
I år 5 hävdade många elever att ämnet var viktigt för att de inte skulle bli tjocka, ett svar
som kan låta drastiskt och ha moraliska undertoner, men som ändå pekar på att många
elever har klart för sig att fysisk aktivitet och välbefinnande på något sätt hänger sam-
man. De har med andra ord uppfattat den offentliga diskursen och talet om riskerna
med en stillasittande livsstil.

När det gäller lärarna ter sig frågan om ämnet är viktigt eller oviktigt lite mer kom-
plex. Naturligtvis är det rimligt att anta att lärare i idrott och hälsa tycker att ämnet är
viktigt, men även lärarna verkar ha svårt att ge uttryck för vad det i så fall är som är
viktigt med ämnet. På frågan vad syftet med ämnet är, svarar många lärare spontant att
det åtminstone är att eleverna ska ha roligt. Det kan tyckas märkligt att inte fler lärare
spontant säger att det viktigaste är att eleverna åtminstone är fysiskt aktiva. Detta vore
rimligt, då betoningen på just aktivitet i övrigt är stark. En del lärare hävdar att idrott
och hälsa är viktigt för att det ger eleverna kunskaper, som gör det möjligt för dem att
vara fysiskt aktiva på egen hand efter avslutad skolgång.



    Håkan Larsson & Karin Redelius   231

Påfallande ofta uppfattas viktigt och roligt (eller nytta och nöje) som varandras mot-
satser. Utifrån både lärarnas och elevernas gestaltning av ämnet idrott och hälsa, kan
man hävda att det i idrott och hälsa är viktigt att ha roligt, inte minst med tanke på att
ett mål är att skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Utmaningen i förhållande
till detta handlar kanske framför allt om att i det offentliga talet om ämnet lyfta fram
vikten av just rörelseglädje som ett komplement till, kanske till och med som en förut-
sättning för, ämnets betydelse i termer av folkhälsa. Det framstår som en alltför svår
uppgift för lärarna att motivera eleverna att vara fysiskt aktiva endast mot bakgrund av
att det kommer att vara nyttigt i en mer eller mindre avlägsen framtid.

Kunskap men ändå inte ”rätt” kunskap

Två viktiga frågor i sammanhanget är vad elever ska lära sig i idrott och hälsa – och vad
de lär sig. Tidigare studier har givit vid handen att det som gestaltas som kunskap i
idrott och hälsa inte är ”rätt” kunskap. Detta skulle vara fallet om lärandet i ämnet i
huvudsak handlar om att man lär sig tävlingsidrottens idrotter och förhållningssätt till
fysisk aktivitet. Mycket talar för att så också sker i ganska stor utsträckning. En vanlig
uppfattning – inte minst bland eleverna – verkar vara att det finns ett antal idrotter som
de ska lära sig i ämnet. Kunskaperna kan i dessa fall handla om regler, taktik och meto-
dik i specifika tävlingsidrotter. En sådan uppfattning underbyggs i viss utsträckning av
att lärare använder sig av de traditionella tävlingsidrotterna som undervisningsinnehåll.
Detta sker i andemeningen att eleverna ska få möjlighet att pröva på idrotter eller akti-
vitetsformer som de också kan syssla med på fritiden, alternativt som de kan börja med
när de blir äldre. Men hänger detta synsätt ihop med ett tydligt kunskapsfokus? Vi är
tveksamma till det. Utgångspunkten är snarare en tydlig aktivitetsfokus på ämnet, det
vill säga att idrott och hälsa syftar till att aktivera barn och ungdomar. Detta underbyggs
även av forskares benägenhet att i  sina studier fråga lärare och elever ”vad gör ni/vad får
ni göra i idrott och hälsa?” Sådana frågor tolkas ofta som frågor om innehållet i termer
av aktiviteter. I de intervjuer som i denna rapport redovisas av Jane Meckbach och Britta
Thedin Jakobsson framhåller många lärare dock, att ämnet idrott och hälsa ska innehål-
la andra saker och också stå för något annat än den fria tidens idrott. Vad detta ”något
annat” innebär har de emellertid svårt att riktigt redogöra för.

Här finns det skäl att problematisera den fokusering på aktiviteter som nu domine-
rar i ämnet. Den behöver kompletteras genom att de kunskaper, eller kvaliteter, som
eleverna ska tillägna sig i ämnet betonas starkare. Istället för att tala om vad vi ska göra i
ämnet, borde vi kanske i högre grad tala om vad vi ska lära i ämnet. Uttrycket ”inne-
håll”, som idag används i det närmaste som synonymt med ”aktiviteter” (så också ofta i
forskningen om ämnet), förskjuts på så vis till att istället betyda kvaliteter. Vilka kvalite-
ter innehåller ämnet idag, och vilka kvaliteter är det som ska betygsättas? När elever är
aktiva med en viss typ av idrott eller fysisk aktivitet, vad är det då de ska lära sig av det?
Är det att tävla och vinna? Nej, tveksamt. Är det aktivitetens utformning och upplägg-
ning? Ja, kanske till viss del. Är det aktivitetens relevans för hälsa och välbefinnande? Ja,
absolut. Detta är naturligtvis lättare sagt än gjort och dessutom är det antagligen många
lärare som redan tycker sig betona just lärande om relationen mellan idrott/fysisk akti-
vitet och hälsa. Att vi lägger vikt vid frågan här, hänger samman med att resultaten i
denna rapport visar att få elever uppfattar det så, även om det är vad lärarna i idrott och
hälsa avser.
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I Lpo 94 lyfts en syn på kunskap som sammansatt av ”fyra f” fram. De fyra f:en står
för fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. I alla kursplaner ska denna komplexa för-
ståelse av kunskap beaktas. Detta innebär för ämnet idrott och hälsa att lärande av fär-
digheter (färdighetsträning) kommit att kompletteras med lärande av fakta om idrott
och hälsa, förståelse för sambanden mellan idrott och hälsa och förtrogenhet med
idrottsliga aktiviteter och deras hälsomässiga betydelse (olyckligtvis har denna aspekt i
vissa lokala kursplaner formulerats som kunskap om att hälsa och fysisk aktivitet hänger
ihop, inte om reflektioner kring hur). Detta innebär också att eleven övergått från att
vara ett objekt för lärande (mottagare av undervisning/kunskap) till att vara ett subjekt
för lärande (skapare av kunskap). En sådan förändrad syn på eleven medför i viss ut-
sträckning ett för lärarna ökat behov av nya pedagogiska kvalifikationer. När fokus inte
längre i samma utsträckning som tidigare är riktat mot att lära barnen rörelser, utan
mot att lära barnen lära sig rörelser, förhållningssätt till och kunskaper om fysisk aktivi-
tet och hälsa, vilka pedagogiska kvalifikationer krävs då?

Motorisk förmåga, funktionell motorik och behärskandet av grundformer, såsom att
kunna hoppa, hänga, stödja, klättra, rulla, kasta och fånga, framhävs tydligt i kurspla-
nen och formuleras i termer av uppnåendemål för år 5. Det skulle därför kunna vara ett
naturligt kunskapsobjekt i ämnet. När lärarna svarar på frågan vad eleverna ska lära sig,
är det dock sällan som motoriska färdigheter nämns – kanske för att det är en självklar-
het? Den kartläggning av barns och ungdomars funktionella motorik som presenterades
av Marie Nyberg och Anna Tidén i denna rapport, visar emellertid att många elever har
uppenbara brister vad gäller de mest grundläggande motoriska förmågorna. Hur resul-
tatet av denna kartläggning av barns motorik ska tolkas är komplext, och att ge lärarna
hela skulden för vissa barns bristande motorik vore olyckligt. Kanske ser vi här några
konsekvenser av den stillasittande livsstil som präglar många barns och ungdomars var-
dag i dag.

Frågan om kunskap och lärande i ämnet idrott och hälsa bör också sättas i relation
till frågan vad det är som ska bedömas och betygsättas i ämnet. Är det elevernas fysiska
prestationsförmåga? Är det deras kunskaper om hur man utövar olika typer av idrotter i
bemärkelsen regler, taktik och metodik i de olika tävlingsidrotterna? Enligt den natio-
nella kursplanen är dessa aspekter av idrott och hälsa inte så framträdande när det gäller
bedömning och betyg. Ändå är vår tolkning, baserad på såväl elevers som lärares utsa-
gor, att mycken bedömning och betygsättning grundar sig på just fysisk prestationsför-
måga och bekantskap med specifika tävlingsidrotter. När det gäller bedömning och be-
tygsättning verkar mycket också handla om sådant som nödvändigtvis inte behöver upp-
fattas som kunskaper, till exempel att delta i undervisningen, ha med sig rätt utrustning,
duscha, uppträda disciplinerat och vara en bra kompis – även om mycket av det upp-
räknade inte sällan betecknas som kunskap i termer av social kompetens. Vår slutsats är
att eleverna betygsätts i en hel del saker, men i ganska liten utsträckning i det som den
nationella kursplanen stipulerar, såsom exempelvis förståelsen för relationen mellan
idrott/fysisk aktivitet och hälsa/en hälsosam livsstil. Betygsfrågan är förstås intimt för-
knippad med frågan om vad som kan tänkas vara ämnets kunskapsobjekt.

Vad är ’idrott’ och vad är ’hälsa’?
Nära frågan om ämnets kunskapsobjekt och lärandets innebörder i ämnet ligger frågan
om hur begreppen idrott och hälsa ska definieras och vilken relationen är mellan dessa
begrepp. Sett över tid, verkar lärandets innebörder i ämnet ha förändrats. I 1960-talets
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kursplaner handlade det om lärande i bemärkelsen uppövande av kroppsliga/fysiska fär-
digheter. Det var en tydlig fokus på fysiska prestationer. I denna lärprocess gestaltades
eleverna sällan som lärande subjekt, det vill säga, det hade inte så stor betydelse om
eleverna kunde reflektera över de färdigheter de övade så länge de kunde utföra övning-
arna. I dagens kursplan för ämnet idrott och hälsa är kroppsliga/fysiska färdigheter  na-
turligtvis fortfarande ett väsentligt inslag, men lärandet av färdigheter har även kom-
pletterats med andra typer av lärande. I Jane Meckbachs studie av lärares syn på ämnet
framhåller lärare med lång undervisningserfarenhet samma förändring. Man kan tolka
detta som en förskjutning av ämnets kunskapsobjekt från ett lärande som betonade
idrottsliga färdigheter till en betoning av andra färdigheter. I detta ligger något av en
paradox. I ämnet matematik, till exempel, ska man lära sig matematik men i ämnet
idrott och hälsa ska man inte längre lära sig idrott – frågan är vad man då ska lära sig.
Om den fråga som är knuten till matematik, nämligen ”Kan du räkna?”, skulle använ-
das på ämnet idrott och hälsa, hur skulle den frågan i så fall lyda? För att kunna ställa en
sådan fråga krävs det att innebörden av uttrycken idrott och hälsa förtydligas. Detta
förtydligande har i rapporten framför allt ställts när det gäller hälsa.

Vid en första anblick ter det sig i intervjuerna, vilka redovisas i Thedin Jakobssons
kapitel, som om lärarna inte har någon aning om vad hälsa är eller kan vara. De något
svävande och osammanhängande svaren på frågorna om hälsa kan eventuellt tolkas som
om dessa frågor uppfattas som pretentiösa av lärarna. Kanske tror lärarna att det inte
skulle vara tillräckligt att på ett vardagligt sätt berätta om barns behov av trygghet, res-
pekt och, inte minst, fysisk aktivitet för sitt välbefinnandes skull. De kanske också ser
det som så självklart, att det inte ens behöver formuleras. Å andra sidan, vilket Thedin
Jakobsson påpekar, är det inte bara lärare i idrott och hälsa som har problem med att
definiera hälsa. Det verkar snarare vara regel än undantag att innebörden av termen ges
olika tolkningar av olika användare – så varför förvänta sig att just lärare i idrott och
hälsa skulle kunna tala om hälsa på ett enhetligt och systematiskt sätt? Namnbytet av
ämnet, från idrott till idrott och hälsa, i samband med den senaste läroplansreformen
skedde också tämligen abrupt, och det föregicks inte av någon djupare diskussion av
hälsobegreppets innebörd. Följaktligen kan det bland lärarna finnas en osäkerhet kring
innebörden i begreppsparet idrott och hälsa. En uppfattning som verkar ha blivit vanlig
är att hälsa förknippas med ett ”teoretiskt” innehåll i ämnet, det vill säga något som
genomförs stillasittande, kanske i ett vanligt klassrum, medan idrott utgör ett ”prak-
tiskt” innehåll som genomförs i gymnastiksalen eller på skolidrottsplatsen. Detta har
inneburit att den redan begränsade tid som ämnet har till förfogande i viss utsträckning
används till stillasittande aktiviteter, något som varken elever eller lärare verkar vara helt
tillfreds med. Kan man tänka på andra sätt än att se idrott och hälsa som två skilda typer
av innehåll i ämnet? Är kanske idrott medlet/metoden (kunskap genom idrott) och häl-
sa målet? Eller kan man tänka sig att hälsa är det perspektiv som ska genomsyra den
idrottsliga verksamhet som präglar ämnet?

Lite symptomatiskt är det sällan som idrottsbegreppet problematiseras tillsammans
med idrottslärare. Så ej heller i denna rapport. Den diskussion som vi för här, är resulta-
tet av de diskussioner vi fört efter genomförd undersökning. Av intervjuerna med elever
och lärare framstår det å ena sidan som om idrottsbegreppet i huvudsak definieras på ett
sätt som liknar fritidsidrottens/tävlingsidrottens idrottsbegrepp. Å andra sidan hävdar
många lärare att det finns en tydlig skillnad mellan skolans och fritidens idrottande. I
krass bemärkelse delas inte denna uppfattning av eleverna. Hur detta ska förklaras är
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komplicerat. En förklaring kan vara att lärares intentioner med undervisningen inte
tydliggörs eller konkretiseras på ett sådant sätt. Detta innebär att eleverna uppfattar
undervisningen som ännu ett uttryck för fritidens idrott, och därmed ofta också täv-
lingsidrott. En annan förklaring kan vara, att elevernas bilder av vad fysisk aktivitet
handlar om är så impregnerade av bilder och betydelser från fritidsidrottens (läs: täv-
lingsidrottens) värld att de inte kan göra den fysiska aktiviteten meningsfull på något
annat sätt.

Begreppen idrott och hälsa, och deras inbördes relation, behöver alltså problema-
tiseras och klargöras. Är idrott och hälsa olika saker (olika innehåll i ämnet)? Är idrott
detsamma som hälsa? Leder idrott till hälsa? Är idrott medlet och hälsa målet? Finns det
en undervisningsform där fysisk aktivitet står i centrum, men där eleverna ändå utveck-
lar kunskap om hälsa? Dessa frågor blir särskilt viktiga då det i rapporten framkommer
att det är de barn som troligen är i störst behov av fysisk aktivitet som är mest negativt
inställda till ämnet. Enligt läroplanen har emellertid skolan ett ”särskilt ansvar för de
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen”.1 Utma-
ningen ligger med andra ord i att utforma en verksamhet som i högre utsträckning
utgår från de elever som är fysiskt inaktiva och har få eller negativa erfarenheter av idrott
och fysisk aktivitet på sin fritid.

Flickor och pojkar
Flera av artiklarna i rapporten har ägnat frågor om kön uppmärksamhet. Problematiken
kring kön är speciellt intressant i idrott och hälsa eftersom det i detta ämne historiskt
sett är ganska nyligen som könsblandad undervisning genomfördes – och en del skolor
har alltjämt en könsåtskild undervisning. Trots att det nu är snart 25 år sedan det i
styrdokumenten för första gången stipulerades att flickor och pojkar ska ha idrott till-
sammans, pågår fortfarande en diskussion om vilka konsekvenser detta får.2 Många lä-
rare som genomför könsblandad undervisning ställer sig frågan om det egentligen inte
vore bättre att ha en könsåtskild sådan. Motiven som anges till att undervisningen är
eller borde vara könsåtskild grundar sig i huvudsak på uppfattningen att flickor och
pojkar är så olika, till fysisk status sett, och har så olika intressen när det gäller fysisk
aktivitet. Könsskillnaderna uppfattas som givna och ”naturliga” och indelningen i kate-
gorierna ”flickor” och ”pojkar” verkar i huvudsak uppfattas som ett oproblematiskt sätt
att dela in eleverna.

Som Karin Redelius visade i kapitlet Bäst och pest! Ämnet idrott och hälsa i grundsko-
lans senare år, är emellertid benägenheten att tänka i kategorierna flickor och pojkar
långt ifrån oproblematisk. De pojkar som är positiva till ämnet idrott och hälsa är för-
visso fler än de flickor som är det, men jämför man bakgrundsfaktorer inom dessa båda
grupper visar det sig att likheterna mellan positivt inställda pojkar respektive flickor är
påfallande. Detsamma gäller grupperna negativt inställda flickor och pojkar (här är det
istället de negativt inställda flickorna som är den större gruppen). När det gäller upple-
velsen av ämnet fanns det exempelvis i vissa fall större skillnader inom gruppen flickor
än mellan grupperna flickor och pojkar. En viktig bakomliggande faktor till hur elever-
na uppfattar ämnet och sin egen prestationsförmåga i relation till ämnet, är deras erfa-
renhet av föreningsbedriven idrott på fritiden. En rimligare kategorisering, eller indel-

1 http://www.skolverket.se/pdf/skolfs1994-1s.pdf
2 Lgr 80.
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ningsgrund, vore alltså att tala om elever med stor respektive liten erfarenhet av före-
ningsbedriven idrott på fritiden. Denna gränsöverskridande potential, åtminstone när
det gäller kön, går ofta förlorad eftersom undervisningen och elevers självförståelse i stor
utsträckning formas kring könskategoriseringen.

Detta formande av ”könad” självförståelse, det vill säga hur flickor och pojkar skapas
som ”vi” och ”dom” i förhållande till varandra, är mycket tydlig i idrott och hälsa.
Skilda omklädningsrum bildar rent fysiskt en väsentlig utgångspunkt för hur inställ-
ning, attityder och sätt att förstå sig själv och det man är med om formas i könsmässigt
hänseende. I omklädningsrummet skapas förväntningar inför lektionerna och strategier
för att hantera de situationer som kan tänkas uppstå under lektionerna. Efter lektioner-
na bidrar samtalen till att tolka vad det egentligen är som eleverna varit med om. Då
dessa samtal, som skapar förväntningar, strategier och tolkningar av verksamheten, sker
i könshomogena grupper, skapas få tillfällen att bryta traditionella uppfattningar om
flickor och pojkar. Lärares benägenhet att använda könskategorierna som en lättillgäng-
lig grund för indelning i grupper, vare sig det handlar om undervisningsgrupper eller
grupper som inom sig ska diskutera och komma överens om till exempel val av aktivite-
ter, förstärker rimligtvis också denna känsla av att flickor respektive pojkar är två givna
grupper av elever, med skilda intressen och behov. Att de två grupperna består av olika
individer vars behov inte är enhetliga eller på förhand givna, är således inte ett vanligt
synsätt. När det gäller betygen kan man emellertid knappast bortse från att pojkar i så
hög utsträckning ’belönas’ med högre betyg i idrott och hälsa. Att så är fallet kan knap-
past tolkas på annat sätt än att den fysiska prestationsförmågan premieras framför andra
kvalitéer. Eller har pojkar större kunskaper om vad som påverkar hälsan? Har de en
bättre förmåga att använda kroppen på ett ändamålsenligt sätt? Kan de med hänsyn till
rytm och estetik i högre grad än flickor ge uttryck för känslor och stämningar? Till och
från har det diskuterats om det är rimligt att ha betyg i ett ämne som idrott och hälsa
och kanske resultaten ovan talar för att man inte borde sätta betyg i ämnet. Detta är
emellertid inte den enda tänkbara slutsatsen. Vi menar att de grunder på vilka betygen
sätts kan ifrågasättas. De behöver problematiseras, utvecklas och förfinas, vilket är ännu
en angelägen uppgift för ämnesföreträdarna och en stor pedagogisk utmaning.

Läroplanen stadfäster att skolan ska verka för att ”motverka traditionella könsmöns-
ter”,3 men denna intention ter sig inte som en speciellt angelägen fråga för idrottslärare.
Jämställdhet verkar över huvud taget inte vara en viktig fråga för lärare i idrott och
hälsa. Istället framgår det i förekommande fall i de analyserade lokala kursplanerna i
kapitel 10, att benägenheten att tänka i termer av att ”ta hänsyn till skillnader mellan
flickor och pojkar” är stark. Det finns därmed en påtaglig risk att traditionella köns-
mönster och stereotypa synsätt på flickor och pojkar återskapas i idrott och hälsa om det
inte sker några försök, ungefär som det i Karin Redelius kapitel, att se, tolka och förstå
flickors och pojkars beteenden, intressen och upplevelser av ämnet på andra sätt än just
som uttryck för givna könsskillnader. Till exempel vore det rimligt att tänka i termer av
att flickorna och pojkarna ser på och visar intresse för idrott och fysisk aktivitet i den
utsträckning och på det sätt som de gör, mot bakgrund av deras tidigare erfarenheter av
idrott och fysisk aktivitet, bland annat i ämnet idrott och hälsa. Idrottslärare har alltså,
liksom alla typer av pedagoger, inte bara att förhålla sig till hur flickor och pojkar ”är”,
utan också till hur de själva, genom sitt sätt att relatera till flickor och pojkar och genom
sitt sätt att utforma verksamheten, skapar flickor och pojkar. Ytterligare en pedagogisk

3 Lpo 94, s. 6.
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utmaning för lärare i ämnet är att utveckla ämnets gränsöverskridande potential genom
att se flickor och pojkar som individer istället för som kategorier.

Ämnets kunskapsobjekt
Vad är ämnet idrott och hälsa? Vad ska man lära sig i idrott och hälsa? Behöver man lära
sig något? Räcker det kanske att delta, göra sitt bästa och duscha efter lektionen för att
få godkänt betyg i ämnet? Har måhända målen med något annat än lärande att göra,
kanske att vara fysiskt aktiv? Det är i förhållande till denna problematik som vi har valt
att tala om ämnets kunskapsobjekt, eller det som utgör det professionella objektet för
lärare i idrott och hälsa. Lärarna i ämnet ska kunna reflektera över de didaktiska frågor-
na (vilket innehåll, i vilket syfte, för vem?), de ska ha förmågan att metodiskt organisera
en undervisning som kan möta alla elever, de ska ha en bred kunskap om fysiologiska
processer i samband med fysisk aktivitet liksom om pedagogiska processer i undervis-
ningssituationen och i umgänget med elever, de ska känna till ämnets historiska bak-
grund och varför det ser ut som det gör idag. Framför allt ska de också ha kunskaper om
vad det är eleverna ska lära sig i idrott och hälsa och det är främst denna kunskap som
ska ligga till grund för ämnets legitimitet och plats i den svenska skolan. Så verkar inte
alltid vara fallet. Beror detta på att idrottslärarna är ointresserade av om eleverna lär sig
saker? Eller kan det ha att göra med att det uppdrag som föreläggs idrottslärarna inte är
möjligt att genomföra – på den tid som står till förfogande och med det antal elever som
varje idrottslärare möter?

Flera resultat i rapporten påvisar svårigheten att tillgodose alla dessa behov och in-
tressen. I styrdokumenten skrivs ett antal förmågor fram som särdeles viktiga i idrott
och hälsa: att kunna orientera (sig i omgivningen), simma, dansa och idka friluftsliv.
Omsatt i den praktiska verksamheten verkar emellertid betoningen förflyttas från att
kunna orientera, simma och så vidare, till att simma, orientera och så vidare. Kunskaps-
dimensionen i ämnet tonas alltså ner till förmån för aktivitetsdimensionen. Av de upp-
räknade kvaliteterna, kunna orientera, simma, dansa och idka friluftsliv, verkar det se-
nare vara speciellt omhuldat av de lokala kursplanerna att döma. Med få undantag,
betonas i de lokala kursplanerna friluftslivets betydelse och ställning i ämnet idrott och
hälsa. I relation till detta kan det tyckas märkligt att så lite tid avsätts till friluftsliv och
att så få elever har uppfattat friluftsliv, eller friluftsaktiviteter som det enligt Erik Back-
man är mer rimligt att tala om, som ett centralt inslag i ämnet. Hur ska denna paradox
förstås? Naturligtvis är det inte så svårt att inse de tidsmässiga och materiella faktorer
som begränsar förekomsten av friluftsliv. Men varför kvarstår trots dessa svårigheter
ändå betoningen på friluftsliv i de lokala kursplanerna? Detta ter sig märkligt mot bak-
grund av att det i övrigt verkar vara oproblematiskt att lägga vikt vid vissa saker i ämnet
och tona ned vikten av annat i de lokala kursplanerna. Vår tolkning är att friluftslivet
tillskrivs stor betydelse, i ämnet idrott och hälsa såväl som i utbildningar till lärare i
idrott och hälsa, men att omfattningen av friluftsaktiviteterna i skolan är begränsade
och, vilket är ett viktigt tillägg, schemamässigt sammanförda vid speciella tidpunkter på
terminen. Detta kan medföra att eleverna inte spontant uppfattar friluftsliv och liknan-
de aktiviteter som en del av ämnet idrott och hälsa, utan som en del av skolans verksam-
het i vidare bemärkelse.
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Mellan nytta och nöje – en avslutning
Vi har kallat denna rapport Mellan nytta och nöje – bilder av ämnet idrott och hälsa. Med
titeln vill vi peka på de olika förväntningar som skilda intressegrupper har på ämnet.
Statsmakten, för att peka på den ena ytterligheten, ser – mot bakgrund av den ökande
ohälsan i befolkningen – främst till folkhälsonyttan medan eleverna, som får represente-
ra den andra ytterligheten, framför allt uppskattar nöjet för stunden. Och däremellan
finns läroplansmakare, idrottsrörelsen, forskare, andra ämnesföreträdare samt inte minst
lärarna själva – och alla har de en mer eller mindre uttalad uppfattning om vad ämnet
ska leda till. Att ämnet ska tillfredsställa olika intressen och svara mot olika förväntning-
ar är otvivelaktigt en problematik som lärarna i idrott och hälsa har att hantera. En
annan sådan är ämnets unika karaktär genom att kroppen och kroppsrörelsen är i fokus.
Detta faktum gör eleverna extra sårbara och utsatta. Både framgångar och tillkortakom-
manden syns tydligare här än i andra ämnen, vilket innebär att lärarnas professionalitet
och pedagogiska kunnande sätts på extra svåra prov. I deras uppdrag ligger att möta alla
dessa motstridiga intressen: de ska se till att barnen är fysiskt aktiva, att de tränar sin
motorik, att de utvecklas psykiskt och socialt, att de har roligt och stimuleras till ett
livslångt intresse samt att de får en positiv självbild. De ska också möta alla elever, en
juniorvärldsmästare såväl som en rullstolsbunden, och tillfredsställa respektive elevs in-
dividuella behov. Detta är ett uppdrag som ter sig näst intill omöjligt. Kanske har äm-
net för ambitiösa och omfattade mål?

Utmaningar

Avslutningsvis vill vi sammanfatta de utmaningar som ämnet och dess företrädare står
inför – oavsett om detta är lärare i idrott och hälsa, idrottsrörelsen, politiker eller forska-
re. Dessa utmaningar tar sin utgångspunkt i att vi ser idrott och hälsa som ett viktigt
inslag i skolbarns vardag. Den för oss kanske viktigaste utmaningen handlar om hur vi
kan göra uppdraget för lärare i idrott och hälsa möjligt att genomföra. Det är i högsta
grad tveksamt om det finns förutsättningar, med de medel som står till buds, att uppfyl-
la ämnets mål. Denna fråga oavkortat, menar vi att det finns ett antal utmaningar som
till syvende och sist gäller ämnet, vilket därmed inte bara behöver sägas gälla undervi-
sande lärare i ämnet:

• Hur kan man i ämnet organisera en undervisning som möter alla elever – inte
minst de som inte är med i föreningsidrotten? Kanske måste idrottslärare i större
utsträckning än vad som är fallet idag våga riskera att inte tillmötesgå de förvänt-
ningar som eleverna med stor föreningsidrottslig erfarenhet har på ämnet?

• Det förefaller som om det finns ett stort behov av att problematisera och defi-
niera både vad idrott (vad är idrott i idrott och hälsa?) och hälsa (vad är hälsa i
idrott och hälsa?) är, vilken relationen mellan de båda begreppen ska vara och
hur den praktiska tillämpningen ska ske. Denna utmaning gäller såväl de lärare
som undervisar i ämnet som den nationella kursplan som reglerar denna under-
visning. Kopplat till denna fråga finns flera andra viktiga frågor:

• Vad är ämnets kunskapsobjekt? Eller annorlunda uttryckt, vad är lärarnas profes-
sionella objekt? Vilket lärande är det som lärarna ska arbeta med – och vad är det
som eleverna ska lära sig? Denna fråga kanockså uttryckas som:
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• Vad är det som ska bedömas och betygsättas i idrott och hälsa? Är det fysisk pre-
stationsförmåga, motorisk förmåga, kunskaper om och färdigheter i idrotter
och idrottsgrenar, förståelse för relationen mellan fysisk aktivitet och en hälso-
sam livsstil osv.? Hur kan man i så fall konkretisera de kriterier som ska gälla så
att de blir uppenbara för de elever som ska bedömas och betygsättas? Dessa frå-
gor som rör idrott och hälsa, dess kunskapsobjekt och betygsättning, handlar,
tror vi, om att göra avgränsningar och kanske också om att sätta ämnets popula-
ritet på spel.

• Det senare kan innebära att klargöra skillnaden mellan föreningsidrott och
idrott och hälsa. Många lärare ser idag tydliga skillnader mellan skolämnet och
föreningsidrotten, vilket inte alltid eleverna gör. Utmaningen ligger således i att
gestalta skillnaden i undervisningen på ett sådant sätt att den blir meningsfull
och tydlig för eleverna.

• Hur kan undervisningen i idrott och hälsa organiseras så att den sker på lika
villkor för flickor och pojkar? Vad innebär läroplanens krav på ”att motverka
traditionella könsskillnader” i ett ämne som idrott och hälsa? Här menar vi att
uppdelning i pojk- och flickgrupper möjligen kan vara en kortsiktig lösning på
problemet, men att ett konsekvent bruk av könsåtskilda grupper snarare inne-
bär en flykt från problemet. Detta påstående bygger på de resultat i denna rapport
som pekar på att det som hittills gärna setts som en könsfråga, snarare bör ses
som en fråga om föreningsidrottslig erfarenhet och idrottslig förmåga eller ej.

Dessa punkter sammanfattar sådant som kan tolkas som kritik mot ämnet idrott och
hälsa. När kritik mot ämnet, dess utformning och resultat framkommer, vart ska denna
i så fall riktas? Mot lärarna i idrott och hälsa för att de till exempel inte vinnlägger  sig
om de elever som har ett stort behov av fysisk aktivitet, mot skolorna för att lärarnas
villkor och ämnets förutsättningar utarmas, mot stat och kommun för att ämnets tid till
förfogande och legitimitet urholkas (istället görs idag satsningar på föreningsidrottens
medverkan för elevernas fysiska aktivitet under skoldagen), mot forskningen för att den
inte kan bidra till konstruktiv kritik av ämnet, eller att de frågor och perspektiv som
kommer till uttryck inte känns relevanta för lärare i idrott och hälsa? Utmaningarna
riktar sig med andra ord inte bara till ämnets företrädare i snäv bemärkelse (lärare, skol-
ledare), utan också till aktörer i vidare bemärkelse, som till exempel forskare.

En utmaning som gäller utforskningen av ämnet, oavsett vem som genomför denna
forskning, handlar om att medvetandegöra sig om hur forskningen riskerar att reprodu-
cera stereotypa bilder av ämnet. Detta gäller till exempel betoningen på frågor om in-
ställningen till ämnet (i termer av roligt eller tråkigt) och om innehållet i termer av
aktiviteter istället för frågor om lärande och innehållet i termer av kvaliteter. I inled-
ningen till denna rapport hävdade vi att uppdraget för lärare i idrott och hälsa till syven-
de och sist är att besvara frågor som rör såväl ämnets innehåll och utformning som dess
kunskapsobjekt. Detta synsätt sammanfaller med nedanstående uppfattning:

Det är lärarnas professionella kunskapsbas och gemensamma referensram som för-
väntas utgöra grunden för skolutveckling. För att lösa lokala problem, för att kon-
struera lokala arbetsplaner och för att kunna tala om detta behöver därför lärarnas
praktikgrundade kunskaper formuleras och konceptualiseras i större utsträckning än
tidigare.4

4 Carlgren, I. & Marton, F. 2000, s. 83.
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5 Ibid., s. 115.
6 Ibid., s. 181.
7 Jfr. Larsson, H. (2002).
8 Carlgren, I. & Marton, F. (2000), s. 114.

Häri ligger naturligtvis en utmaning på så vis att forskningen lätt styr synsätten på äm-
net idrott och hälsa, och därmed de frågeställningar som uppfattas som intressanta och
värda att studera. Så var inte minst fallet under perioden 1950-1970, då den fysiologis-
ka forskningen hade ett stort inflytande över ämnet. Den forskning om lärares sätt att
tänka om idrott och hälsa som finns, pekar ofta på en bristande överensstämmelse mel-
lan lärarnas tänkande och deras handlande. Carlgren och Marton menar att detta kan
förklaras av att ”skolforskningens kategoriseringar gjorts långt från praktiken”.5 Detta
har bidragit till ”att samhället inte ’ser’ vad lärarna gör – och än värre – att lärarna inte
själva ser vad de gör”.6 Detta motiverar ett närmande mellan forskning och undervis-
ning i ämnet och kanske också en ökad forskningsverksamhet bland verksamma lärare i
idrott och hälsa.7 Vår önskan är en utveckling där lärarna blir medkonstruktörer av
forskningsresultat, istället för ”mottagare” av desamma eller som några som inte förmår
”anamma och omsätta forskningens resultat i praktisk verksamhet”.8 Vi utgår från att
verksamma lärare vill fortsätta att medverka i ett kritiskt samtal om ämnets innehåll,
utformning och – inte minst – dess kunskapsobjekt.
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