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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Intentionen med studien är att undersöka hur idrottslärare uppfattar begreppet idrott och hur 

detta återspeglas i undervisningen. 

 

 Vad för definition har idrottslärare på begreppet idrott? 

 Vad har lärarna för syn på tävlingsmoment i undervisningen?  

 Vilka svårigheter finner lärarna kring bedömning inom ämnet? 

 

Metod 

För att samla in de data som behövdes för studien användes kvalitativa intervjuer. 

Urvalsgruppen bestod av fyra lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa i samtliga 

årskurser, lågstadiet till och med gymnasiet.  

 

Resultat 

Resultaten visar att lärarnas definition av idrott delvis speglas i deras tidigare erfarenheter 

men att det inte påverkar undervisningen i någon större utsträckning. Tävlingsmomentet ses 

som en motivationsfaktor men även något som kan ha en hämmande effekt på elevens 

prestation och inlärning. Svårigheter finns även i bedömningen då den är subjektiv, dock 

upplever lärare som varit verksamma inom ämnet en längre tid inte samma svårigheter som de 

mindre erfarna. 

 

Slutsats 

Studiens resultat visar att ens tidigare erfarenheter av idrott har betydelse för hur man 

definierar det, dock verkar detta inte påverka undervisningens upplägg. 

Samtliga lärare är överens om att tävling motiverar många elever. De är även medvetna om 

den hämmande effekten. Dilemmat blir då att hitta en balansgång för att fånga alla elevers 

intresse. Dock finner vi att mindre tid tillägnas de teoretiska kunskaperna vilket har en stor del 

i kursplanen och som även har betydelse för elevernas djupare förståelse för hälsa i ett 

livslångt perspektiv. 

 

Nyckelord: Idrott, Idrott och hälsa, tävlingsmoment, bedömning och hälsa 

  



 

Abstract 

 

Aim 

The intention of the study is to examine how physical education teachers in the current study 

understand the concept of sport and how this is reflected in their teaching. 

 

 What definitions have PE teachers on the concept of sport? 

 What are teachers’ thoughts about competition in their teaching?  

 What difficulties do teachers find on assessment within the subject? 

 

Method 

To collect the data needed for the study we used qualitative interviews. Sample group 

consisted of four teachers who teach physical education in all grades, elementary school 

through high school. The reason why all age groups are included in this study is to get a wider 

perspective. 

 

Results 

The results show that teachers’ definition of sport partly reflected their past experience but it 

does not seem to affect their teaching in any significant way. The competition is seen as a 

motivating factor, but also something that can have an inhibitory effect. Difficulties are also 

in the assessment because it is subjective, however, teachers who have been working as PE 

teachers for a long time doesn’t distinguish the same difficulties as the less experienced. 

 

Conclusion 

Our results shows that past experiences of sport influences how one defines it. This does not 

seem to affect the teaching approach. All teachers agree that competition motivates many 

students. They are also aware of the inhibitory effect. The dilemma is then to find a balance in 

order to capture all students' interest. However, we find that less time is devoted to the 

theoretical knowledge which is a big part of the curriculum and which also are important for 

the students' deeper understanding of health in a lifelong perspective. 

 

Keywords: Sport, Physical Education, competitive activities, assessment and health 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Skolidrotten är ett skolämne som har utvecklats under snart 200 år.  Med start i 

Linggymnastiken vidare till ett ämne med influenser från det militära och senare till ett ämne 

som har utmärkts av dagens elitidrott för att slutligen landa i det vi idag kallar idrott och 

hälsa, där man utgår ifrån ett holistiskt helhetsperspektiv. Ämnets karaktär och syfte har 

ändrats med tiden, från att enbart fokusera på rörelse och kroppsövningar till att bli ett alltmer 

hälsoinriktat kunskapsämne med inslag av hälsa, miljö och livsstil (Sandahl 2005, s.22 f). 

 

I denna studie har vi för avsikt att undersöka idrottens betydelse för ämnet idrott och hälsa i 

skolan. Enligt Riksidrottsförbundets (RF) stadgar är idrott ”fysisk aktivitet som vi utför för att 

kunna ha roligt, må bra och prestera mera”. Vidare består idrott, enligt RF, av träning och 

lek, tävling och uppvisning. (RF Stadgar 2013, s.2) Nationalencyklopedins beskriver idrott 

som "fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå 

tävlingsresultat" (NE idrott 2013). I båda fallen vill vi betona tävlingsmomentet inom 

definitionen av idrott.  Enligt skolinspektionens kvalitetsgranskning (2012) av ämnet idrott 

och hälsa ägnades i genomsnitt 94 procent av den planerade undervisningen åt rörelse, och då 

med tonvikt på olika lekar, spel och idrotter. Detta resultat bekräftar tidigare forskning och 

utvärderingar som åskådliggjort att motion, träning, lek och bollspel är de aktiviteter som 

förekommer mest i undervisningen (Skolinspektionen 2011). Med andra ord domineras 

undervisningen av just idrott, och i synnerhet bollspel (Redelius 2005). I dagens läroplan, Lgr 

11, står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den 

fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet (Lgr 11). Då bollspel 

dominerar undervisningen tenderar tävling och prestation bli vanliga parametrar för att 

bedöma elever inom ämnet. Denna form av bedömning summerar elevernas prestationer vid 

specifika tillfällen, men ger lite information om elevernas inlärningsbehov i relation till 

kursplanens kunskapskrav (Skolinspektionen 2012). Det ger heller ingen bild av vad eleverna 

har lärt sig i ett längre hälsoperspektiv. 

Det var först under läroplanen som kom 1994 (LPO -94) som det skedde en tydligare 

särskiljning mellan föreningsidrott och skolidrotten, då ämnet fick namnet idrott & hälsa. 

Detta innebar att ämnet riktade in sig allt mer på just hälsa (Lundvall & Meckbach 2007, s. 

261). Idrott har i alla tider präglats av tävling, rangordning och prestation (Sandahl 2005, s.23 

f). Problematiken uppstår då idrotten symboliserar ovannämnda aspekter vilket motsätter 
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ämnets syfte och karaktär i skolan. Vi upplever det som att läroplanen säger en sak, medan 

verkligenheten påvisar en annan. Redelius (2004) menar att bollspel är en stor del av dagens 

idrottsundervisning och detta stärker den idrottsliga värdegrunden vilket tycks gynna redan 

föreningsaktiva elever. I och med detta främjas en grupp elever som tidigare har erfarenheter 

från idrott. Londos (2010, s. 142 f) lyfter fram den dominerande grupp som styr 

undervisningen efter deras önskemål och behov, denna grupp beskrivs som elever med 

erfarenheter från tävlingsidrotten. Detta medför att många elever får en skev uppfattning om 

vad syftet med ämnet idrott och hälsa innebär (Larsson 2007). 

  

1.2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras ett historiskt perspektiv gällande utvecklingen av skolidrotten. Att 

vara fysiskt aktiv har under många år varit en del av skolverksamheten. Det har dock skett en 

förändring av ämnet sedan tidigt 1800-tal. För att få en bredare förståelse för hur ämnet ser ut 

idag, krävs det en tillbakablick på ämnets historia.  

 

1.2.1 Ämnet idrott under 200 år 

Det har under snart två sekel funnits gymnastik på schemat i skolvärlden. Startskottet för 

skolgymnastiken kom i samband med grundandet av Gymnastiska Centralinstitutionen, 1813. 

Inspirationen kom från Per Henrik Ling som hade ett intresse för fysiskt fostran genom olika 

kroppsövningar. Detta kom att prägla skolgymnastiken under många år framöver. Den första 

gymnastiklärarutbildningen skapades i anslutning till grundandet av den allmänna folkskolan 

1842. (Sandahl, 2005, s.22) 

 

På grund av det utrikespolitiska läget under den senare delen av 1800-talet, fanns det skäl att 

höja landets försvarsberedskap. I och med detta förändrades inställningen till gymnastiken i 

skolan och influenserna från det militära växte sig allt starkare inom ämnet. Den fysiska 

fostran som nu aktualiserades var till för pojkarna och gymnastiken kombinerades med 

vapenövningar. I slutet på 1800-talet möttes dock det militära inflytandet av hård kritik, detta 

ledde till att det avtog allt eftersom. I och med avskaffandet av militärövningarna kom 

flickorna att delta i skolgymnastiken i större utsträckning. (ibid., s.22 f) 

 

Sandahl (ibid.) skriver att Linggymnastiken senare under 1900-talets början kom att utmanas 

av elitidrotten. Elitidrotten hade aldrig tidigare sammankopplats med gymnastiken i skolan, 
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det var två skilda saker. Genomslaget kom dock 1919 för folkskolan och 1928 för läroverken, 

då ämnet bytte namn till ”gymnastik med lek och idrott”. Fortsatt under 1900-talet kom 

idrotten alltmer att utmana Linggymnastiken. I början på 1970-talet stärktes influenserna från 

idrottsrörelsen (förenings- och elitidrotten) då de tillgodosåg skolvärlden med 

fortbildningskurser och undervisningsmaterial. I och med detta kom ämnet att byta namn från 

gymnastik till ”Idrott”. Sandahl (ibid., s.23 f) lyfter fram att forskare menar att detta var ett 

sätt att legitimera förenings- och elitidrotten. Tanken var att locka eleverna till 

föreningsidrotten. Syftet med undervisningen i skolan blev härmed att överföra förenings- och 

elitidrottens värderingar till eleverna, som i sin tur skulle öka deltagandet i föreningsidrotten.  

 

Införandet av Lpo94 ändrade ämnets karaktär återigen. Under denna läroplan var tanken att 

ämnet skulle få en holistisk utgångspunkt. Idrottsaktiviteten integrerades med frågor som 

livskvalité, miljö och hälsa. Den enskilda individen hamnade i fokus och att denne har rätt till 

individanpassad undervisning. (ibid., s.24 f) 

 

1.2.2 Föreningsidrottens inverkan på skolidrotten 

Konsekvenserna av idrottens framfart, menade Aggestedt och Tebelius (1977, s.241 ff) blev 

att eleverna snarare förknippade sitt eget idrottande med föreningsidrott än med skolans 

idrottsundervisning. Londos (2010, s.34) menar att innehållet i undervisningen till stor del 

innehöll olika idrottsgrenar, direkt hämtade från föreningsidrotten. Undervisningen som den 

ser ut idag ser annorlunda ut i jämförelse med 40 år sedan, dock menar Londos (ibid.) att 

många likheter fortfarande existerar. Bollsporter är fortfarande den dominerande aktiviteten, 

trots att detta inte benämns i den nuvarande kursplanen. Detta är en faktor som bidrar till att 

tävlingen blir ett outtalat moment som sätter sin prägel på undervisningen, eftersom tävling 

och rangordning är vad elit- och föreningsidrott representerar (ibid.). 

 

Linde (2000, s. 19 ff) pratar om tre olika arenor. Den första, formuleringsarenan, behandlar de 

nationella styrdokumenten skolan måste förhålla sig till. Den andra, transformeringsarenan, är 

tolkningarna av dessa dokument som sker på lokalnivå, det vill säga ute på skolorna, och 

slutligen realiseringsarenan som innebär det som faktiskt sker i undervisningen. Det han 

problematiserar är undervisningens innehåll då hälsoaspekten faller bort i många avseenden 

medan fokus ligger föreningsidrottskulturen och dess idrotter. I och med detta erbjuds endast 

additativ och konsoliderande kunskap med fokus på låg grad av förståelse i undervisningen 
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(Ekberg 2009, s.182 f). Det sker dock en omformulering mellan dessa arenor, detta sker 

främst mellan formulering- och transformeringsarenorna. Det blir då den egna tolkningen som 

undervisningen byggs upp utefter. Med andra ord avviker det som sker på lektionstid från 

kursplanens innehåll och intentioner (Ibid., s. 189 f). 

 

1.3 Forskningsläge 

Nedan redogör vi för den forskning gällande olika definitioner av begreppet idrott samt andra 

områden som vi finner intressanta för den aktuella studien. Med den tidigare forskningen vill 

vi belysa vilka aspekter som kan tänkas styra undervisningen och vad som kan påverka 

lärarnas val av innehåll. Med hjälp av forskningen vill vi få en bild av vilka konsekvenser 

undervisningens lärostoff kan ha på eleverna.  

 

1.3.1 Det idrottsliga begreppet 

Under denna rubrik kommer vi definiera begreppet idrott utifrån olika författares perspektiv 

samt hur vi själva har valt att använda det i studien. 

 

Riksidrottsförbundet definierar begreppet idrott som ”fysisk aktivitet som vi utför för att 

kunna ha roligt, må bra och prestera mera” och att idrott består av ”träning och lek, tävling 

och uppvisning”. (RF Stadgar 2013, s.2) Vidare har andra författare även definierat det 

idrottsliga begreppet, och det som är gemensamt för de definitioner vi har hittat på idrott är att 

de är prestationsinriktade (GIH 2013, Engström 1979, s.14, Patriksson 1979, s.59, Kinnrell & 

Sjöberg, 1975, s.21, Aggestedt & Tebelius, 1974, s.6). Syftet i skolan är bland annat, till 

skillnad från dessa uttalade definitioner, att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor samt 

att de får ett bestående intresse för fysisk aktivitet och vistelse i natur. Eleverna ska även ges 

möjlighet att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller 

sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande (Skolverket, 2011). 

 

Lars-Magnus Engström (1979, s. 14) väljer att använda sig av begreppet fysisk aktivitet 

istället för idrott i sin forskning. Han menar dock att det finns anledning att hålla isär olika 

former av fysisk aktivitet genom att kategorisera dessa som exempelvis tävlingsidrott eller 

motionsidrott. Engström (ibid.) menar att vissa typer av aktiviteter är mer prestationsinriktade 
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än andra, däribland Friidrott och olika bollsporter som hamnar under kategorin 

”tävlingsidrott”. 

 

Med ovanstående som utgångspunkt har vi valt att definiera idrott i den aktuella studien som 

”en tävlingsinriktad fysisk aktivitet som är bunden av normer och värderingar och som 

härstammar från elitidrotten, där prestationen är en avgörande faktor för att uppnå specifika 

mål”. 

 

1.3.2 Tävlingslogik och fostran 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för tävlingsmomentets betydelse på idrott samt dess 

effekter på undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

 

Peterson (2005, s.1) problematiserar två begrepp som förekommer inom idrottsvärlden, 

förenings- och tävlingsfostran. Det första begreppet, föreningsfostran, vilar på principer som 

allas lika värde, att låta var och en utvecklas efter sina egna förutsättningar och att alla ska 

känna någon form av delaktighet. Det andra begreppet, tävlingsfostran, är idrottens eget. 

Uppdraget är, förutom att utbilda deltagaren i specifika färdigheter, även lära denne att 

handskas med tävlandet, det vill säga att vinna och förlora, att följa regler och göra en 

satsning för att uppnå sina mål (ibid., s.2). Problemet blir således att medan föreningsfostran 

har som mål att främja bredd och jämbördighet, avser tävlingsfostran alltid att skapa 

åtskillnad mellan individer (SOU 2008:193f). 

 

Dagens idrottsundervisning tenderar till att tillämpa tävlingslogiken, även om den 

representerar principer som saknas inom ämnets ramar. Det förekommer att lärare lägger stor 

vikt på tävling och resultat (Londos 2010, s.141). Eleverna utför en prestation, som sedan 

sätts in i ett sammanhang som innebär jämförelser med andra snarare än att bedöma vad 

individen kan prestera i förhållande till specifika hälsomål. Denna form av bedömning ger 

inte eleverna någon förståelse av vad de behöver lära sig samt olika kvaliteter i lärandet i 

relation till kunskapskraven (Skolinspektionen, 2012). Med detta i åtanke uppstår en situation 

där rangordning och tävlingslogik hos lärarna blir uppenbar, när resultat blir till 

bedömningsunderlag (Londos 2010, s.141). 
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Det finns dock en aspekt gällande tävling inom idrott som kan vara till nytta för 

undervisningen i ämnet. Forskning har visat på att tävlingsinriktad undervisning kan bibehålla 

motivationsgraden i större utsträckning hos eleverna, i jämförelse med undervisning med 

avsaknad av tävlingsmoment. (Spittle & Byrne, 2009) 

 

Forskningen visar även på ett samband mellan elevens skicklighetsgrad och dess inställning 

till tävling. Elever med en hög skicklighetsgrad uppskattade tävlandet mer, medan de elever 

som hade en låg skicklighetsgrad blev inaktiva och omotiverade. (Bernstein et al. 2011)    

 

Tävlingsmomentet i undervisningen är alltså en faktor som har en betydande roll, dock i olika 

bemärkelser. De elever som redan är idrottsligt aktiva utanför skolan är också de som utövar 

störst inflytande på både läraren och undervisningen. Det är utifrån dessa elevers 

förväntningar på ämnet som normen skapas för vad som är acceptabelt i undervisningen, 

medan de elever som saknar tidigare erfarenhet av idrottande på fritiden får mindre att säga 

till om. (Sandahl 2005, s.25 f) De elever, som inte är uppväxta med föreningsidrottandet, ser 

inte tävlingen som en grundpelare inom ämnet. Londos (2010, s.142) menar på att denna 

grupp utsätts för ett symboliskt våld, då tävling betraktas som en självklarhet. Om både läraren 

och de elever som idrottar på fritiden är överens, förekommer tävling ofta i undervisningen 

och görs ”naturligt”. Detta sker oberoende av vad resterande elever tycker och tänker om 

tävling. Detta blir ett dilemma då tävlingsmomentet tenderar att missgynna de redan svaga, 

dominerade eleverna samtidigt som den dominerande gruppen främjas (ibid., s.143). 

 

1.3.3 Bedömning 

Bedömningen inom idrott och hälsa varierar bland dagens lärare i ämnet idrott och hälsa. 

Londos (2010) genomförde en studie där 16 idrottslärare på gymnasiet blivit intervjuade. I 

studien förklaras det att lärarna utgår från ett antal huvudkriterier. Det som lyfts fram är att 

vara närvarande och delta, ha rätt attityd, vara aktiv, ha fysisk kapacitet och en kroppslig 

förmåga, göra sitt bästa samt; teoriundervisningens, lagbollspelets och ledarskapets betydelse 

(ibid., s.104). Bland dessa lyfter lärarna fram närvaron som ett av de tyngsta kriterierna för att 

nå upp till ett godkänt betyg. Med andra ord räcker det med att vara närvarande på lektionerna 

för att erhålla ett godkänt betyg i ämnet. ”Ett godkänt betyg har blivit ett ”deltagitbetyg” 

(Londos 2010, s.105 f). Detta bekräftas även i en studie gjord av Larsson et al. (2010) där 

resultaten pekade på att alla elever kan nå ett godkänt betyg i idrott och hälsa – förutsatt att de 

deltar i undervisningen. De elever som inte når målen är framförallt de som inte kan simma 
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eller de som inte närvarar och deltar i undervisningen. I och med att lärarna ställer högre krav 

på närvaron, ställs det inte lika höga krav på kunskapsmålen.  

 

Enligt Londos (2010, s.131) blir lärarnas syfte med undervisningen i praktiken reducerat till 

att få eleverna till att förstå att de ska vara fysiskt aktiva. Resultatet blir att de som deltar på 

lektionerna ska komma till insikt om att de ska utöva fysisk aktivitet snarare än en kunskap 

om varför. Om de dominerade eleverna tycker annorlunda, är det inte insikten om varför de 

ska vara fysiskt aktiva som når dem, utan att de finner sig själva i en verklighet där läraren 

och de dominerande eleverna sätter normen för vad som är naturligt och en korrekt praktik. 

Med detta i åtanke försvagas de redan svaga, då rangordningen blir allt mer påtaglig. Alla 

parter är införstådda med att det är vissa som är otillräckliga enligt den norm som styr. Som 

verkligheten ser ut minskar chanserna för de som saknar erfarenhet av idrottande utanför 

skolan att uppnå ett högre betyg än godkänt.  För att uppnå ett högre betyg är lagbollspelets 

och ledarskapets betydelse ett viktigt kriterium hos de studerade lärarna (Ibid., s 128). De 

elever som har erfarenheter av detta har därmed ett utmärkt utgångsläge redan från början.          

 

Det är känt att idrott och hälsa är det ämne där pojkarna har högre betyg och färre icke 

godkända än flickorna (Skolverket 2013-09-30). Detta kan vara ett tecken på att prestationen 

är betydande gällande bedömning, annars skulle inte t.ex. elevens konditionsvärde räknats in i 

betyget (Londos 2010, s.133). Till viss del kan det vara valet av innehåll som premierar 

pojkarna i en större utsträckning än flickorna, Hur eleven svarar på den idrottsliga fostran 

ingår också i lärarens bedömning och kan kompensera för sämre färdigheter i den idrottsliga 

praktiken (Ibid., s 133). Konceptet ”vinna är allt” innefattar härmed även ”kämpa väl”, vilka 

båda härstammar från elitidrottens logik. När dessa två uttryck finns med i bedömningen blir 

avståndet till skolans logik påtagligt, där skolan utgår från att måluppfyllelsen ska grundas på 

inhämtade kunskaper. Skolan förespråkar en formativ bedömning, som innebär att någon form 

av återkoppling ges. När bedömningsunderlaget fokuserar på prestation i en isolerad 

bemärkelse förkommer snarare en summativ bedömning av eleven, där den enskilda 

prestationen jämförs med andra, exempelvis vid ett konditionstest (Pettersson 2010, s. 9; 

Londos 2010).    
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1.3.4 Lärarnas tidigare erfarenheter har betydelse 

En annan infallsvinkel gällande innehållet och upplägget i undervisningen kan vara lärarens 

egna erfarenheter och intressen. Londos (2010, s. 135 ff) menar att det finns en skillnad på hur 

lärare planerar sin undervisning beroende på deras tidigare erfarenheter. Lärare som kommer 

från tävlingsidrotten tenderar till att hålla kvar vid tävlingslogiken i form av exempelvis 

bollspel. Lärare med andra idrottserfarenheter, som friluftsliv, upplevelse- och motionsidrott, 

syftar till att bygga sin undervisning annorlunda, detta ger ett bredare spektrum av aktiviteter i 

undervisningen. Resultatet blir att tävlingslogiken minskar och att eleverna får flera 

möjligheter att uppnå kunskapsmålen. 

 

I en studie gjord av Lundvall och Meckbach (2004, s. 72) genomförde visade det sig att drygt 

40 % av de medverkande lärarna hade har varit elitaktiva och tävlat. Av de idrotter som 

lärarna varit eller är aktiva inom dominerar bollspel, i synnerhet fotboll och handboll. En 

reflektion som författarna gör är att de personer som undervisar i ämnet idrott och hälsa är väl 

bekanta med idrottsutövande, idrottens organisation och idrottskulturen i stort (Ibid, s.73).  

Att blivande idrottslärare har en stark relation med idrott och tävlande visar sig även i 

internationell forskning. Green (2000) menar att de individer som utbildar sig till lärare inom 

ämnet har en stark förankring i den idrottsliga världen redan från tidig ålder. MacDonald 

(1999) menar även att personer som utbildar sig till idrottslärare ser en möjlighet att fortsätta 

vara associerad med idrotten i sitt arbetsliv, då det blir en naturlig övergång från det aktiva 

idrottsutövandet. Detta kan vara en förklaring till att idrottsundervisningen delvis präglas av 

den föreningsbundna tävlingsidrotten (Larsson et al. 2010, s. 35). 
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1.4 Teoretisk bakgrund 

Då syftet med denna studie är att undersöka idrottslärares definitioner av idrott och hur detta 

återspeglas i undervisningen, finner vi läroplansteorin och ramfaktorsteorin som legitima 

teoretiska utgångspunkter. För att kunna se kopplingar mellan den aktuella läroplanen och hur 

den faktiska undervisningen, använder vi oss av läroplansteorin för att kunna se arbetet från 

mål till resultat. Ramfaktorsteorin, i sin tur, ger oss en djupare förståelse i hur yttre faktorer 

kan påverka respektive lärares undervisning och definition av begreppet idrott.  

1.4.1 Läroplansteori 

Dagens läroplaner har som uppgift att styra vilken kunskap den svenska skolan ska förmedla.  

När utbildning och undervisning sker i organiserade former som i skolor och institut, och inte 

bara genom iakttagelser och formande av vanor i arbete och vardagsliv, då uppstår med 

nödvändighet behovet av att välja ut och organisera det som ska gälla som kunskap värd att 

förmedla. (Linde 2000, s. 5) 

Enligt skolinspektionens kvalitetsgranskning (2012) av ämnet idrott och hälsa ägnades i 

genomsnitt 94 procent av den planerade undervisningen åt rörelse, och då med tonvikt på 

olika lekar, spel och idrotter. Vi ställer oss frågande till om endast läroplaner och andra 

styrdokument kan säkerställa att all den kunskap som ska förmedlas verkligen når eleverna. 

Med detta i åtanke kan det vara av intresse att undersöka vad som sker från läroplanens text 

ner till vad som egentligen försiggår i undervisningen. 

 

Linde (2000, s. 19 ff) utgår från tre arenor när han beskriver denna resa. Dessa tre arenor är 

formulerings-, transformerings- och realisationsarenan. Den första, formuleringsarenan, 

behandlar de nationella styrdokumenten skolan måste förhålla sig till. Det vill säga vilka 

ämnen som ska studeras, hur stor del av tiden varje ämne ska tilldelas, vilka mål som gäller 

för undervisningen och vilket innehåll ämnena ska ha. Den andra, transformeringsarenan, är 

tolkningarna av dessa dokument som sker på lokalnivå, det vill säga ute på skolorna eller av 

den enskilde läraren. Läraren som individ har mer eller mindre frihet i tolkningen av 

läroplanen beroende på vilket ämne hen undervisar i. Naturvetenskapliga ämnen, språk och 

matematik är starkt avgränsade och inramade ämnen. Detta betyder att det finns skarpa 

gränser för vad som anses höra till ämnet och dess huvudmoment och som det är legitimt att 

undervisa i. Andra ämnen är svagt avgränsade och inramade, exempelvis svenska och historia, 

där en friare och mer personlig ämnestolkning är möjlig. Andra inflytelserika faktorer kan 
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vara läroböckernas inverkan, där innehållet i böckerna styr undervisningen, och ämnets 

traditioner som innebär att ett visst ämne, exempelvis svenska, har sett i stort sett likadant ut 

det senaste århundradet. Läraren kan även påverkas i sin tolkning av läroplanen genom sin 

potentiella repertoar, vilket är det valda innehåll i undervisningen som läraren känner sig 

bekväm med att undervisa i med hänsyn till sin bakgrund, sina erfarenheter, och sin 

utbildning. Det är den sistnämnda aspekten, lärarens potentiella repertoar, vi finner som mest 

intressant för denna studie. (Ibid., s. 50)  

 

Den tredje och sista arenan är realiseringsarenan, själva verkställandet av undervisningen. 

Realiseringen består av lärarnas lektionshållande och elevernas verksamhet under lektionerna. 

I centrum för realiseringen står kommunikationen och aktiviteten i klassrummet. Detta sker i 

båda riktningar, från lärare till elever och vice versa. Elevernas reaktioner kommer 

följaktligen även att påverka vad som faktiskt sker i undervisningen (Ibid., s.65 f). Under 

realisationen kan även flera utomstående faktorer, så kallade ramfaktorer, spela en avgörande 

roll i den faktiska undervisningen. Exempel på ramfaktorer kan vara tiden till förfogande, 

antalet elever i klassen, utrustningen såsom bibliotek eller idrottshallar. Denna teori om 

ramfaktorer kallas för ramfaktorsteori och innefattas i en egen del inom läroplansteorin.  

1.4.2 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin kan dateras till decenniet 1967–77 då Urban Dahllöfs och Ulf P. Lundgrens 

grundläggande arbeten publicerades inom läroplansteorin (Broady 1999, s.111). 

Ramfaktorsteorin har traditionellt fokuserat på relationen mellan utbildning och det 

omgivande samhället i termer av hur mål och innehåll väljs, organiseras och distribueras, och 

hur värderingar, kunskaper och erfarenheter utses och struktureras. Teorin indikerar att 

undervisningen i skolan inte endast kan ses som ett resultat, utan även som en process som 

blir begränsad av ämnets utomstående ramar. Vad teorin har bidragit till är att blottlägga och 

visa på rådande strukturer. (Lundvall & Meckbach 2008, s. 348)  

 

Ramfaktorer är ur det perspektiv som var utgångspunkten för Lundgrens avhandling 1972 ett 

antal faktorer utanför lärarens kontroll som begränsar undervisningssituationen. De 

ramfaktorer som användes i Lundgrens forskning var för det första de i kursplanen eller på 

annat sätt fastlagda målen, för det andra de kursmoment som skall läras ut och i vilken 

ordning, och för det tredje den tid som skilda elevgrupper behöver för att bemästra ett visst 

kursmoment. (Broady 1999, s. 113) Sedan måste man beakta att teorin har utvecklats med 
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åren och att det finns andra faktorer som påverkar. Förutom fysiska, administrativa och 

juridiska ramar, finns här även traditioner, föreställningar hos de medverkande om vad och 

hur undervisningen skall gå till, och den sociala sammansättningen av elevgruppen som sätter 

begränsningar i klassrummet. (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 98 f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Ramfaktorer och dess koppling till undervisningsinnehåll samt lärande. 

 

Dock är det inte så enkelt att endast en utomstående faktor avgör hur undervisningen gestaltar 

sig. Det som ramfaktorsteorin hjälper oss med är att se samspelet mellan en rad olika faktorer, 

exempelvis läromedel och utbildningspolitik, som läraren inte har kontroll över. Ovanstående 

figur förklarar detta samband.  
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1.4.3 KASAM – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

Aaron Antonovsky (2007 s.15 ff) formade begreppet KASAM (känslan av sammanhang), ett 

verktyg som avser det salutogena perspektivet. Begreppet KASAM består av tre olika 

komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Britta Thedin Jakobsson (2007, s.188) har använt sig av begreppet KASAM då hon 

operationaliserat det till ämnet idrott och hälsa i skolan. Hon hävdar för att uppnå KASAM 

behöver individen en del faktorer som samverkar med varandra. Personen i fråga behöver 

kunna förstå situationen den befinner sig i, med andra ord, den måste vara begriplig. 

Individen behöver även en tilltro till att denne kan hantera situationen. Till sist måste man 

känna tillräckligt med engagemang och intresse för att situationen skall bli meningsfull så att 

man kan göra ett försök att hantera den.  

 

Thedin Jakobsson (ibid., s.189) beskriver begriplighet som hur vi upplever tillvaron, yttre 

som inre, gripbar, ordnad, konkret, och strukturerad i motsats till att den är ostrukturerad och 

slumpmässig. Thedin Jakobsson anser att begripligenheten innefattar frågorna varför och vad 

i undervisning. För att eleven skall kunna bygga upp en begriplighet måste erfarenheter 

införskaffas. 

 

Hanterbarhet innebär de resurser som individen besitter för de krav och utmaningar som hon 

ställs inför. Dessa tillgångar kan betyda fysiska redskap eller föremål, kognitiv förmåga eller 

social relationer. Thedin Jakobsson (ibid., s.190) menar att detta skulle kunna beskrivas som 

målsättningarna med elevens fysiska, psykiska och sociala förmåga. För att erhålla en hög 

hanterbarhet behöver eleven finna en balans mellan de krav som ställs och de resurser som 

individen besitter. Hanterbarheten representerar frågan hur i denna kontext. (ibid.) 

 

Den sista komponenten i KASAM är meningsfullheten. Antonovsky (2007, s.43 ff) kallar 

även denna del för motivationskomponenten. Meningsfullheten formas av livets erfarenheter 

och vår förmåga till eget inflytande genom de situationer vi upplever. Antonovsky (ibid.) 

menar att meningsfullheten kännetecknas av att individen har en positiv förväntan på livet, det 

vill säga, att de situationer och utmaningar vi ställs inför känns värda känslomässigt 

engagemang och intresse. Thedin Jakobsson (2007, s.191 f) menar att situationer tolkas olika 

av olika individer. Vissa situationer kan framstå som meningsfulla för en elev, medan en 
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annan kan uppfatta den som meningslös. Exempel på detta är lagbollspelare som har sina 

förväntningar på ämnet på grund av dennes erfarenheter från föreningslivet. Situationen blir 

annorlunda i skolan och blir därav meningslös för lagbollspelaren då det inte speglar dennes 

bild av bollspel. 

  

Thedin Jakobsson (ibid.) sammanfattar det hela med att KASAM är en viktig komponent i 

undervisningen då den får eleverna att delta på lektionerna. För att eleverna ska kunna delta 

måste de anta utmaningen. Men förfogar de inte över varken begriplighet, hanterbarhet eller 

meningsfullhet kommer detta inte att ske.  
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Intentionen med studien är att undersöka hur idrottslärarna i studien uppfattar begreppet idrott 

och hur detta återspeglas i undervisningen. 

 

 Vad för definition har idrottslärare på begreppet idrott? 

 

 Vad har lärarna för syn på tävlingsmoment i undervisningen?  

 

 Vilka svårigheter finner lärarna kring bedömning inom ämnet? 

 

 

2 Metod 

Denna studie baseras på en intervjuundersökning som vi delvis utformat på egen hand men 

även med hjälp av tidigare forskning vi hittat (Londos 2010, s. 255 f) som behandlar liknande 

områden som den aktuella studien berör. Vi bedömer att intervjuer är den lämpligaste 

metoden för denna studie då vi utför en kvalitativ studie med ändamålet att få en djupare 

insikt för hur studiens idrottslärare definierar begreppet idrott och vad det representerar för 

dem. Intervjuformen bygger delvis på en semistrukturerad intervju men även på den riktat 

öppna formen. Detta innebar att det förekom fokuserade frågeområden med öppna följdfrågor 

för djupare förståelse för vårt ändamål (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 254). 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Vår intervju bygger på friare formulerade frågor som varierar på olika sätt (Johansson & 

Svedner 2010, s. 30) Vi använde oss av semistrukturerade, det vill säga, öppna tematiska 

intervjuer för att få en djupare inblick i hur läraren i frågan definierar begreppet idrott 

(Londos 2010, s.57). Vidare utgick vi från teman, som exempelvis tävling i undervisningen 

samt bedömning och rangordning. Bakgrundsfrågorna innefattade yrkeserfarenhet och 

tidigare utbildning, detta för att säkerställa att respondenterna är behöriga lärare. 

 

I och med att vi använde oss av en riktat öppen intervju innebär det att vi ställde vida frågor 

inom vårt problemområde och sedan ställde adekvata följdfrågor för att fördjupa förståelsen 

av det som respondenten ville belysa (Lantz 2007, s. 33).   

 

Vi tillämpade intervjuguiden som är ett hjälpmedel för att intervjuaren skulle hålla sig till den 

uppgjorda planen, den var även viktig för att säkerställa att intervjuaren inte växlade fokus 
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och riskerade att missa viktiga aspekter som berörde studien (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 

255). Intervjun inledes med en kortare information om studiens syfte och frågeställningar, 

som vi tidigare hade delgivit personen i fråga via mejl samt telefon. Respondenterna delgavs 

även information om att intervjun kommer att spelas in via en diktafon och att materialet 

endast kommer att användas till den aktuella studien. Vidare meddelades det var 

respondenterna kan få tillgång till studien när det är avslutad och färdig.   

2.2 Urval 

Vi har valt att intervjua fyra idrottslärare, verksamma i Uppsala och Upplands-Bro. Vi har 

aktivt valt dessa lärare då dessa undervisar i samtliga grundskolenivåer samt gymnasium och 

detta för att erhålla ett bredare perspektiv på hur lärarna ser på idrott. Lärare 1 har 

idrottsundervisning med årskurs ett på gymnasiet. Lärare 3 undervisar årskurs 5-9 på 

högstadiet medan lärare 2 undervisar årskurs 7-9 på högstadiet. Lärare 4 bedriver 

undervisning på lågstadiet i årskurs 1-3. För ytterligare information om samtliga lärare, se 

punkt 3.1. 

 

Anledningen till urvalet av lärarna är att vi sedan tidigare har haft kontakt med två av dessa 

vid olika praktikperioder. De två andra lärarna har vi haft kontakt med i form av att en av 

dessa var en av våra tidigare idrottslärare och den andre arbetade på en av de skolor vi själva 

gått på.  

2.3 Etiska principer 

Vid förberedelserna inför intervjun utgick vi från Trost (2005, s.103 ff) fyra krav som bildats 

av vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Deltagaren har rätt till information om 

intervjustudien samt att respondenten själv har rätt att bestämma om hon vill vara med eller ej 

och att de hade rätt att avbryta intervjun om så önskades. Vidare har individen som intervjuas 

rätt till största möjliga konfidentialitet. Slutligen får de data vi samlar in endast användas för 

denna undersökning. Inför varje intervjutillfälle presenterades dessa för att respondenten 

skulle vara medveten om hens rättigheter. 

2.4 Procedur 

Vi använde oss tidigare etablerade kontakter via de partnerskolor vi har haft 

verksamhetsförlagd utbildning på men även egna kontakter inom skolvärlden. Av dessa 

svarade samtliga med positiv respons och vi bokade in fyra intervjuer. Vi började med att 
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presentera oss själva och förklarade syftet med undersökningen, sedan förklarade vi de etiska 

aspekterna muntligt för den aktuella studien. Vi genomförde intervjuerna tillsammans, men 

med en viss rollfördelning i form av att en av oss förde samtalet med respondenten medan den 

andre antecknande vad som sades. Rollfördelningen varierade från respektive intervju. Det 

insamlade materialet transkriberades personligen av oss. Detta resulterade i fyra 

intervjuutskrifter efter att alla intervjuer var genomförda och omskrivna från tal till text. 

2.5 Tillförlitlighet 

Med validitet menas att vi mäter det som vi avser att mäta medan reliabilitet är ett mått på 

tillförlitligheten i undersökningen. (Trost 2005, s.66). Nedan följer de aspekter som vi vidtagit 

för att öka tillförlitligheten i vår studie. 

 

Förberedelserna som gjordes före intervjuerna var att vi läste in oss på Johanssons och 

Svedners (2010) rekommendationer om intervjumetodik samt vilka fallgropar som är vanligt 

förekommande. Bland deras rekommendationer framhäver de förtroendet mellan intervjuare 

och respondent som en viktig faktor. För att åstadkomma detta delgav vi personerna i fråga 

information, innan intervjun genomfördes, angående studiens syfte samt vilka frågeställningar 

som skulle behandlas. Lärarna fick nu möjligheten att förbereda sig för att undvika obekväma 

situationer.  

 

Vid utformandet av intervjuunderlaget utgick vi från våra frågeställningar. Vi har använt oss 

av intervjuguiden i Hassmén & Hassmén (2010) för att åstadkomma en tillförlitlig struktur 

som i sin tur ökar tillförlitligheten i undersökningen samt att risken för missförstånd minskar. 

Vid intervjuerna användes en diktafon för att dokumentera det som sades, vilket minskat 

risken för feltolkningar då vi kunnat lyssna igenom materialet flera gånger vid analysen. I 

intervjustudier är det även fördelaktigt att ha en variation mellan respondenterna (Ibid., 

s.137), därav har vi valt att intervjua fyra lärare som representerar samtliga åldersgrupper. 

För att kvalitetssäkra intervjuunderlaget gjordes en mindre pilotintervju och en utvärdering i 

samråd med vår handledare. Pilotintervjun resulterade inte i några förändringar i den 

ursprungliga strukturen. Vidare medförde detta dessutom att vi som intervjuare var mer 

förberedda inför de riktiga intervjuerna. 
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Då vi har valt att vara två intervjuare finns det vissa aspekter att problematisera, både positiva 

som negativa. Det kan vara till fördel att vara två då detta kan vara ett gott stöd och om de två 

är samspelta utförs det vanligen en bättre intervju med större informationsmängd och 

förståelse än vad endast en skulle göra. Ännu en fördel är i detta fall att det blir mer 

standardiserat då vi båda har liten erfarenhet av intervjumetodiken. Nackdelen är att 

respondenten kan känna något slags underläge gentemot intervjuarna då vi är två. Dock 

förekommer detta ofta då ett företroende inte är etablerat (Trost 2005, s.46). 

2.6 Databearbetning 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon (ZAP DVR-X1 Digital voice recorder). 

Ljudfilerna transkriberades av oss personligen och sedan sammanfattades svaren i vad Kvale 

(2009, s. 221 f) betecknar som meningskoncentrering. Detta gjordes för att kunna identifiera 

vad lärarna betonade i sina svar. Vidare kategoriserades svaren i intervjuerna efter våra 

frågeställningar, för att kunna få en överblick av utskrifterna och underlätta jämförelser 

mellan de olika svaren (Kvale 2009, s. 219). Kategorierna som vi utgick ifrån behandlade 

lärarens definition av begreppet idrott, deras inställning till tävling i undervisningen och vad 

det är som bedöms i ämnet idrott och hälsa. Vid analysarbetet utgick från Kvales (Ibid., s. 

218) grundad teori där målet är att utveckla kategorier för analysen som samlar upp de 

studerade erfarenheterna från intervjupersonerna. Sedan jämfördes insamlad data där fokus 

låg på att hitta likheter och olikheter mellan respondenterna. 

 

Vid analysen av respektive lärares årsplanering, skapade vi egna kategorier för att kunna få en 

klarare bild av hur innehållet såg ut. Kategorierna vi utgick från grundar sig i kursplanens 

kunskapsmål som är friluftsliv och utevistelse, rörelse samt hälsa och livsstil. Senare har vi 

även separerat momentet bollspel, för att kunna se i hur stor grad det förekommer i 

undervisningen.    
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3. Resultat 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultaten från de fyra intervjuer vi genomfört. 

Strukturen på avsnittet utgår från våra frågeställningar som huvudrubriker. Under varje 

huvudrubrik presenteras resultaten som vi fann relevanta för att besvara våra frågeställningar. 

Underrubrikerna är kategoriserade efter olika teman som kopplas samman med respektive 

frågeställning. Slutligen presenteras analysen av respektive lärares årsplanering i rubrik 3.5 då 

dessa resultat berör samtliga frågeställningar. 

3.1 Informanter 

Lärare 1 är cirka 35 år, tog examen från Uppsala Universitet 2008 i idrott och hälsa samt 

Historia. Personen i fråga har arbetat som lärare på gymnasiet i fem år. Hen arbetar på en 

skola som inte har tillgång till en idrottshall samt att undervisningen sker i 3-timmars block. 

 

Lärare 2 är cirka 35 år, tog examen från Uppsala Universitet 2005 i idrott och hälsa samt 

matematik för grundskolans senare år. Individen har arbetat som lärare på högstadiet i åtta år. 

Hen undervisar även i fotbollskurser för profilklasser. Hen har tillgång till idrottshall. 

 

Lärare 3 är cirka 50 år, tog examen från Gymnastik- och idrottshögskolan 1984 som 

idrottslärare, har under senare år läst till matematik och har varit aktiv idrottslärare på mellan- 

och högstadiet i 29 år. Hen har tillgång till idrottshall. 

 

Lärare 4 är cirka 60, tog examen 1982 från Gymnastik- och idrottshögskolan, har även en 

examen inom psykologi. Personen i fråga har arbetat som idrottslärare på lågstadiet i cirka 20 

år. Hen har tillgång till idrottshall. 

 

3.2 Vad för definition har idrottslärare på begreppet idrott? 

 

3.2.1 Lärarnas egna idrottserfarenheter 

Vi finner att tre av fyra lärare (lärare 1,2,3) har en förankring i föreningsidrotten, där 

lagbollsporterna är dominerande, då de är aktiva eller har varit aktiva inom denna form av 

idrottande under stora delar av sina liv. Lärare 4 har inga erfarenheter av lagbollspel i 

föreningslivet.    
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Lärare 1,2 och 3 berättar att de alla varit allätare inom idrott, allt ifrån fotboll och innebandy 

till trampolin och gymnastik. Föreningsidrotten har präglat stora delar av deras liv.  Lärare 1 

har varit elitaktiv ett längre tag, med spel i landets högsta serie och landslagsspel i över 10 år. 

Lärare 2 framhäver även att denne alltid har varit duktig i idrott, därav har hen funnit ett nöje i 

att utöva det. 

 

Lärare 3 har en stark förankring till framförallt redskapsgymnastik då hens far var olympier i 

gymnastik. Hen har även utövat en rad olika bollidrotter, som fotboll och volleyboll.  

 

Av alla de lärare vi har intervjuat är det en som skiljer sig från de andra. Lärare 4 framhäver 

att hen har dåliga erfarenheter från dennes egen skolidrott.  

 

Mina första erfarenheter var mycket dåliga. Under hela min skoltid var 

idrott de värsta jag visste. Jag var rädd, det var väldigt mycket prestation. 

Under gymnastiklektionerna likaså, att man stod på led, bedömdes i olika 

moment som vi oftast inte ens hade tränat på innan bedömningen. 

– Lärare 4 

 

Det var först på gymnasiet som hen började intressera sig för träning och motion tack vare en 

idrottslärare som hade en annan inställning till vad tiden på idrotten kunde användas till.  Hen 

utövar huvudsakligen motionsidrott, exempelvis friskis och svettis. Hen föredrar dock inga 

lagsporter. 

 

Nu till vardags föredrar jag löpning, orientering och simning. Dock ingen 

form av lagsporter. – Lärare 4 

 

Vi finner att tre av fyra lärare (lärare 1,2,3) har en förankring i föreningsidrotten, där 

lagbollsporterna är dominerande, då de är aktiva eller har varit aktiva inom denna form av 

idrottande under stora delar av sina liv. Lärare 4 har inga erfarenheter av lagbollspel i 

föreningslivet.    

3.2.2 Definitionen av idrott utifrån lärarnas perspektiv 

Synen på idrott varierar mellan lärarna, där lärare 1 och 2 förknippar begreppet med 

föreningsidrotten, medan lärare 3 ser det som underhållning och slutligen lärare 4 som 

definierar idrott med det som sker i skolan. 

 



20 

 

 Lärare 1 beskriver att denne vill ha in ett tävlingsmoment i ordet idrott, det är det som 

särskiljer sig från fysisk aktivitet. Hen skull vilja kalla det mer för motion istället för idrott, 

det som sker i dennes undervisning.  

 

Jag skulle vilja se motion som mer talande för vad det är jag håller på 

med i min undervisning, än idrott. – Lärare 1 

 

För lärare 2 handlar det mer om rörelse och rörelseglädje. Hen tar upp boll och lagidrott som 

faktorer som ska ingå i det idrottsliga begreppet. 

 

Tänker jag på idrott så tänker jag inte så mycket på friskis och svettis, 

gym och så vidare. Då tänker jag mer på bollspel och lagidrotter.  

– Lärare 2  

 

Till skillnad från de två tidigare lärarna, där tävling och lagidrott är viktiga parametrar i idrott 

som begrepp, beskriver lärare 3 idrott som en form av underhållning från den yttersta 

världseliten. Hen finner det fascinerande att man kan träna kroppen till så många olika 

kvaliteter. Hen ser dock inte någon direkt koppling till det hen håller på med i skolan. 

 

Idrott på den nivån är mera cirkus och underhållning. Jag tycker att det är 

jättehäftigt. Men det har inte så mycket koppling med det jag sysslar med 

i skolan. – Lärare 3  

 

Lärare 4 beskriver idrott utifrån vad hen gör i skolan, det vill säga idrottsämnet som denne 

undervisar i. Sedan framhäver hen att det finns ett stort idrottsbegrepp som innefattar 

tävlingsidrotten och motionsidrotten. 

 

För mig är begreppet idrott själva idrottsämnet och vad vi som 

idrottslärare kan bidra med till individen och till samhället genom att 

arbeta på ett systematiskt och eftertänksamt sätt. – Lärare 4 

 

 

3.3 Vad har lärarna för syn på tävlingsmoment i undervisningen? 

3.3.1 För- och nackdelar med tävlingsmoment i undervisningen 

Betydelsen av tävlingsmoment i undervisningen skiljer sig mellan lärarna. Lärare 1 lyfter 

avdramatisering, medan lärare 2 förespråkar tävling i sin undervisning. Lärare 3 ser tävling 

som en motivationsfaktor och lärare 4 beskriver även tävlandet ur ett samhällsperspektiv.  
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Lärare 1 beskriver att denne försöker avdramatisera tävlingsmomentet. Om tävlingsmomentet 

förekommer sker detta på ett avslappnat sätt. Moment där det syns tydligt vem som kommer 

sist eller vem som är snabbast vill lärare 1 undvika. Hen ser mer nackdelar än fördelar med att 

ha tävlingsmoment med i undervisningen. Slutligen beskriver hen att tävling dock kan vara en 

motivationsfaktor för vissa elever. 

 

Vi spelar brännboll någon gång ibland, men då har vi ett annat syfte och 

det är och skratta och ha kul, att röra på sig, få lite frisk luft, komma 

varandra nära i gruppen och så vidare. Då brukar jag knappt läsa upp 

resultatet efteråt. – Lärare 1  

 

Lärare 2 finner tävlingsmoment som någonting som höjer aktiviteten i fråga. Det handlar om 

att få eleverna att ta ut sig lite mer när de känner att det gäller någonting. Priset får dock inte 

vara att någon elev blir sänkt av att denne skulle förlora. Lärare 2 för sitt resonemang vidare 

genom att berätta att det gäller att ha en känsla för vilka elever man har. Vissa klarar av att 

tävla på en lagom nivå, medan andra inte klarar av det. Hen ser en nackdel med tävlandet om 

en individ inte kan hantera att förlora.  

 

Det är svårt för en själv för att där börjar man koppla ihop tävling med 

vilket syn har jag på idrott och vilken bakgrund jag har, jag tyckte det var 

kul att tävla, jag tycker det är jättekul att tävla, och jag tycker det kommer 

in en nerv i alltihopa, saker och ting får en liten, mening liksom.  

– Lärare 2  

 

 

Lärare 3 uppfattar tävlandet i undervisningen som något som triggar elever till att jobba 

hårdare och att dessa ofta presterar bättre när det finner sig själv i en tävlingssituation. 

Hen berättar att ”normaleleven” kan förvandla vad som helst till en tävlingssituation. Det blir 

dock till en nackdel när man har dåliga vinnare och dåliga förlorare. Precis som lärare 1, 

trycker lärare 3 på att avdramatisera tävlingsmomentet. Hen berättar vidare att lyckas denne 

med att styra om tävlingssituationen till att eleven tävlar och jämför med sig själv är det bra. 

Men att hen ändå kan se jämförelser med andra som en faktor till att klara av olika moment. 

 

Å andra sidan kan jag tycka att tävling eller prestation kan trigga viljan 

till att klara av olika moment. Om jag har exempelvis redskapsgymnastik 

och någon elev har grejat någonting svårt, då har hen tre kompisar som 

kommer anstränga sig minst lika hårt för att klara av samma moment.  

– Lärare 3 
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Lärare 4 relaterar tävlandet till något som tillhör vardagslivet. Enligt hen handlar det inte 

enbart om idrottstävlingar utan om att vi befinner oss i tävlingssituationer i många olika 

sammanhang, och att det är något som vi människor måste lära oss att hantera. Hen lyfter att 

det i unga år handlar mycket om att klara av att handskas med det.     

 

Det finns många barn som uppfattar en kö som en tävling där det gäller 

att hamna först. Ställ er på led säger man som lärare och genast ser man 

vilka som förvandlar det här till en tävling och knuffar sig fram tills man 

är först. – Lärare 4 

 

En fördel som lärare 4 framhäver är att idrotten motiverar många, att ett stort antal är 

intresserade av att prestera, tävla mot varandra och vinna. Medan andra, tvärtom, hämmas av 

det. Det skapar ängslan och oro och rädsla för misslyckande. Nackdelen med 

tävlingssituationer i idrottsundervisningen, tycker lärare 4, är att det kräver mycket tid för 

samtal kring själva tävlandet. Tävlandets betydelse i det stora hela, att tävlingen i sig faktiskt 

är en lek i grunden och inte mer. 

 

3.3.2 Spontanidrottandet 

Lärare 3 för ett resonemang kring huruvida det spontana idrottandet har minskat och detta i 

sin tur har lett till att det förekommer större fysiska skillnader mellan elever inom samma 

åldersgrupp. 

 

Lärare 3 anser att man har fått en stillasittande generation. Hen upplever ett gap mellan elever 

som utövar idrott på fritiden och de som inte gör det, när det handlar om fysisk kapacitet.  

 

Det blir större och större skillnader inom samma elevgrupp. Eh, det är en 

sån fruktansvärd skillnad både i alla fysiska kapaciteter, koordination 

med mera mellan dem som är, eh, ja, normalsportfånarna och dem som är 

jävligt bra på counter-strike. – Lärare 3  

 

Lärare 3 tar som exempel när denne började på sin nuvarande arbetsplats, för snart 15 år 

sedan, hittade hen gamla lektionsplaneringar och insåg att lektionerna inte skulle kunna 

genomföras idag då hen hade tappat halva klassen efter en kvart. Eleverna skulle inte orkat 

med det, rent fysiskt. Det var i samma period som kabel-tv blivit populärt och då folk hade 

börjat ha en dator hemma. 
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Jag jobbade i Jakobsberg, så passerade jag alltid ett gäng sånna här 7-

mannabollplaner, ni vet, det var alltid fullt med ungar där. Men sen så 

plötsligt en dag så var det tomt. Fortsättningsvis var det tomt om det inte 

var en organiserad träning där. För då hade dem dragit in kabel-tv på 

Sångvägen i Jakobsberg. Och det märktes alltså över dan. – Lärare 3 

 

3.3.3 Idrottshallens påverkan 

Lärare 1 och 2 argumenterar kring för- och nackdelar med att ha tillgång till en idrottshall.    
  

Lärare 1 berättar att hen önskar att fler hade möjligheten att genomföra undervisningen på det 

sättet denne kan göra. Det är ofta begränsningar i hur arbetssituationen ser ut för idrottslärare 

idag, man är ofta i sin idrottssal och där är det vissa typer av idrott som fungerar, det blir svårt 

att göra andra saker. 

 

Man blir lite irriterad över när man läser till exempel den kommunala 

marknadsföringen, ”vi har en riktig idrottshall”, men jag vet ju att deras 

idrottsverksamhet har stora brister just på grund av att de har en 

idrottshall. – Lärare 1 

 

Lärare 2 återger att hen inte tror att man får med sig så många elever rent intressemässigt av 

att ha en lektion i volleyboll, men hen förklarar vidare att rent krasst är det den motionen 

dessa elever får varje vecka. Om hen inte hade en idrottshall till förfogande skulle de ut i 

verkligheten, presentera något som kanske har tagit föreningslivets roll i större utsträckning. 

Hen menar då friskis och svettis, gym och motionspass. Eleverna får ta ett steg ut i 

verkligheten och upptäcka andra former av fysiskt aktivitet. 

 

Den här hallen är fast i sjuttiotalet, det är ju bara att gå ut i den och titta, 

det är gymnastik fortfarande, det heter idrott och hälsa nu. – Lärare 2 

 

3.4 Vilka svårigheter finner lärarna kring bedömning inom ämnet? 

3.4.1 Lärarnas tankar kring bedömning i ämnet 

Alla de intervjuade lärarna finner svårigheter med att bedöma framförallt rörelsekvaliteter, i 

synnerhet finner de bekymmer i att definiera begreppen till viss del, relativt väl och väl. Med 

undantag för lärare 3, som har arbetat med rörelseanalys i över 20 år, och då inte enbart i 

skolan utan även i föreningslivet.  
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Lärare 1 berättar att hen för mycket samtal om bedömning, både med sina kollegor och andra 

idrottslärare. Framförallt diskuterar de hur man bedömer den kroppsliga förmågan. Hen 

problematiserar även risken med att jämföra elever med varandra när det kommer till 

bedömning. 

 

Det klart att det finns en risk av en jämförande situation, vad ska man 

annars använda som måttstock för vad som är goda jämfört med av 

komplex karaktär. – Lärare 1 

 

Lärare 1 beskriver vidare att det är vid dans och aerobics, där det förekommer 

rörelsekvaliteter av komplex karaktär, som det blir mer konkret vad respektive elev befinner 

sig ur en bedömningssynpunkt. Dock finner hen en osäkerhet i hur man bedömer dessa 

kvaliteter i bollspel, då det är andra saker som spelar in exempelvis rumsuppfattning och 

spelförståelse. En annan aspekt att väga in i betygsättningen är närvaron. För lärare 1 räcker 

det inte att bara vara närvarande, som elev måste du på något sätt bevisa att du klarar av de 

kriterier som krävs för att uppnå ett godkänt. Hen har emellertid inga som helst problem med 

att sätta lite högre betyg på de elever som har visat att de klarar av respektive betygs 

kriterium, även om de har en lägre närvaro.  

 

Lärare 2 framhäver bedömningen som subjektiv. Här tas bollspel som exempel, där hen 

uppfattar det som att man bedömer inte hur eleverna är i bollspel, utan hur bra rörelserna är, 

hur anpassade de är till momentet i fråga. Den kroppsliga bedömningen kan man komma åt 

genom en rad olika aktiviteter menar lärare 2, men i slutändan blir bedömningen subjektiv.   

 

Sen kan man hålla på med Schottis eller vals, det kanske styrs mer av 

vilken idrottslärare man har och vad han eller hon lägger in för moment. 

Om det är rörelserna jag ska bedöma, handlar det om en subjektiv 

bedömning, och det tycker jag är svårt. – Lärare 2 

 

Eleven kan anpassa sina rörelser i moment med komplexa rörelsemönster och anpassa sina 

rörelser till viss del, relativt väl eller väl. Dessa begrepp är det som lärare 3 tar upp när det 

kommer till bedömning. Hen jämför inte elever med varandra, men kan använda sig av en 

elevs utförande för att visa vad som behövs för att uppnå ett A i ett visst moment.  

 

Jag sätter inte elevers enskilda prestation i jämförelse med varandra, 

däremot kan jag använda mig av en elevs utförande för att exemplifiera 

ett A i basket. – Lärare 3  
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Lärare 4 utgår från att varje barn bedöms individuellt, i förhållande till de åtta kunskapsmål 

som finns i idrottsämnet på lågstadiet. Således sker det ingen bedömning i förhållande till 

andra elever. Hen lyfter fram hur det var i de tidigare kursplanerna. 

 

Till skillnad från Lgr 69 eller 62 där man hade ett antal betyg att fördela i 

en grupp. Där var det en tävling mot klasskamraterna eller åtminstone 

årskursen, årskursgruppen man tillhörde. Vem som skulle få de högsta 

betygen eller de lägsta betygen. – Lärare 4  

 

Så är det inte längre, menar lärare 4, utan nu bedömer de var och en av eleverna utifrån sig 

själva. En summativ bedömning och en formativ bedömning.  

3.4.2 Bedömning av hälsa i ett längre perspektiv 

Alla lärare som deltog i studien arbetar på något sätt med att implementera ett bestående 

intresse för idrott och hälsa i ett livslångt perspektiv. Lärare 1-3 använder någon form av 

hälsodagbok som i slutändan resulterar i en analys av sin egen hälsa. I de lägre åldrarna lägger 

lärare 4 fokus på att utveckla de grundmotoriska färdigheterna för att kunna utveckla ett 

effektivt rörelsemönster. 

 

Lärare 1 berättar att det är de skriftliga examinationsuppgifterna och seminarium, där man 

diskuterar vad de har skrivit, där man ser en utveckling över tid från första gångerna. De har 

en hälsodagbok som alla deras elever i idrotten skriver och utifrån den kan man se och få en 

god inblick huruvida de gör kopplingen mellan fysisk aktivitet och välmående i framtiden.  

 

Att sitta vid datorn hela dagen i skolan, spelar dataspel i åtta timmar, sitter 

uppe lite för länge, sover lite för kort, vad händer med kroppen då? De har 

möjlighet att visa det i diskussion, i seminarium och skriftliga uppgifter 

om de förstår den kopplingen. Att det är den långsiktiga livsstilen som har 

betydelse för hälsan. – Lärare 1  

 

Med tanke på att lärare 1 har tre timmars pass, fungerar det att först utföra en aktivitet och 

sedan tänka, reflektera och prata kring den. Kombinationen av att ha utfört någonting 

praktiskt och sedan diskutera det teoretiskt anser hen är bra för att på lång sikt få till en 

förändring. Att låta eleverna reflektera över det i både skrift och tal, innebär en djupare 

förståelse för relationen fysisk aktivitet och god hälsa, det är ju huvudsyftet med idrotten 

anser lärare 1. 
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Lärare 2 berättar att de i årskurs nio har infört egenvalda perioder där eleverna själva får sätta 

upp ett mål och planera vägen dit. Skolan ordnar med rabatterade gymkort på ett gym i 

närheten som eleverna kan lösa ut och använda sig av under dessa specifika lektionstillfällen. 

I och med dessa egenvalda perioder fick de med sig många elever, lärare 2 anser att eleverna 

fick upp ögonen för att det finns ställen att gå till och de fick göra det tillsammans med 

klasskamrater.  

 

I och med detta tar vi ett kliv ut ur idrottshallen och ett steg in i 

verkligheten. Jag tycker att vi försöker göra vårt för att göra ämnet 

attraktivt och modernt och kopplat till det som gäller idag. – Lärare 2  

 

Lärare 3 förklarar att tanken är att eleverna under åren på högstadiet ska få en kontinuerlig 

kunskap som ska utmynna i ett reflekterande arbete i årskurs nio om deras hälsosituation. Hen 

arbetar utifrån fyra begrepp som hen vill att eleverna ska förstå sambandet mellan, dessa 

begrepp är kost, aktivitet, vila och stress. Under årskurs nio har de även flera renodlade 

teoripass då de pratar kring dessa begrepp. Det är under det sista året som lärare 3 gör den 

största kontrollen av vad eleverna har för kunskaper inom ämnet genom att granska respektive 

elevs hälsodagbok. 

 

Lärare 4, som undervisar i de lägre åldrarna, anser att sin roll som idrottslärare är att 

presentera ämnet på ett sådant sätt att det gynnar rörelseglädjen hos barnen, men även att 

använda sina kunskaper till att faktiskt rörelseskola barnen. Det handlar om att utveckla ett 

effektivt rörelsemönster. Men detta menar hen ett rörelsemönster som gynnar en god hållning 

och förebygger framtida besvär i exempelvis rygg och leder. Dock påpekar hen att i de lägre 

åldrarna handlar det främst om att främja den basala rörelseskolningen, det vill säga 

grovmotoriska grundformerna.  

 

Om vi lyckas få en lust för fysisk aktivitet och en känsla av att jag kan 

och jag vill och jag vågar har vi kommit långt. Då har vi gjort väldigt 

mycket för framtiden både för individen och för samhället. – Lärare 4 
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3.5 Presentation av respektive lärares årsplanering 

Vi erhöll planeringarna efter intervjuerna via mejl från vederbörande lärare. Planeringarna 

bestod av en kalender med årets alla veckor, där respektive vecka innehöll en planerad 

aktivitet för lärarens samtliga klasser. Samma aktivitet genomförs med samtliga klasser. 

I lärare 4 fall fick vi årsplaneringen för årskurs 1-3, då hen arbetar med en progression som 

sträcker sig över samtliga tre år på lågstadiet. Utifrån dessa har vi sammanställt planeringarna 

i textform. 

    

    Lärare 1 

Aktiviteterna i årsplaneringen är varierande där inslag av dans, konditionsträning och 

friluftsliv dominerar. Bollspel förekommer i liten utsträckning, då det förekommer är det i 

form av bowling, fotboll, lacrosse och baseboll vilket motsvarar cirka 10 procent av 

undervisningen. I och med att skolan inte har tillgång till en idrottshall, sker undervisningen 

på olika anläggningar, exempelvis närliggande gym eller skog och mark samt att 

undervisningen är planerad i 3-timmars block vilket inte är traditionsenligt.   

 

    Lärare 2 

De övervägande aktiviteterna är orientering och utelekar samt dans och rörelse till musik. 

Bollspel och nätspel utgör en mindre del av undervisningen, uppskattningsvis 10-20 procent.  

   

   Lärare 3 

Majoriteten av undervisningen är friluftsliv- och orienteringsinriktad. Övriga moment består 

av redskapsgymnastik, racketspel, bollspel och styrketräning.  

 

   Lärare 4 

Här kategoriseras undervisningen efter följande moment; rytmik och dans, handredskap, 

redskap, kondition och styrka, boll, friidrott, terränglek, orientering samt skridskor. Bollspelet 

är det enda som är genomgående genom alla tre år. Annars består den dominerande delen av 

rytmik och dans samt orientering.  
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4. Diskussion och analys 

Under detta avsnitt kommer studiens resultat att ställas mot bakgrunden, den tidigare 

forskningen för arbetet samt de teoretiska utgångspunkterna. Vi har valt att kategorisera 

diskussionens rubriker utifrån våra frågeställningar. Vi kommer avsluta med en 

metoddiskussion och tankar kring vidare forskning inom området. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärarna uppfattar begreppet idrott och hur detta 

återspeglas i undervisningen. 

 

 Vad för definition har idrottslärare på begreppet idrott? 

 

 Vad har lärarna för syn på tävlingsmoment i undervisningen?  

 

 Vilka svårigheter finner lärarna kring bedömning inom ämnet? 

 

4.1 Diskussion av frågeställningar 

 

4.1.1 Vad för definition har idrottslärare på begreppet idrott? 

Att definiera idrott som begrepp är svårt i många avseenden, men det som de flesta inom den 

tidigare forskningen är överrens om, är att tävling och prestation är faktorer som har en 

betydande roll (GIH 2013; NE 2013; Engström 1979; Patriksson 1979; Kinnrell & Sjöberg 

1975; Aggestedt & Tebelius 1974). I vår undersökning förekommer tävling som en viktig 

parameter inom definitionen av idrott hos tre av fyra lärare (lärare 1,2,3). Lärare 4 har dock en 

annan syn på vad idrott är, då hen kopplar ihop det med idrottsämnet som det gestaltar sig i 

skolans värld samt även motionsidrotten som sker på frivillig basis. Den tidigare forskningen 

poängterar att ens tidigare erfarenheter spelar roll när det kommer till definition och syn på 

begreppet idrott. Som lärare 4 beskriver har hen dåliga erfarenheter av idrott från unga år 

vilket påverkat dennes syn på idrott. Till skillnad från de andra lärarna (lärare 1,2,3) i studien 

är lärare 4 mer förtrogen med vad Engström (1979) kategoriserar som motion och fysisk 

rekreation. Green (2000) har i sin forskning visat att de individer som söker sig till 

idrottsläraryrket har en stark relation till idrott redan från tidig ålder. Macdonald (1999) menar 

även att personer som utbildar sig till idrottslärare ser en möjlighet att fortsätta vara 

associerad med idrotten i sitt arbetsliv, då det blir en naturlig övergång från det aktiva 
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idrottsutövandet. Larsson et al. (2010) menar att detta fenomen kan komma att prägla 

idrottsundervisningen beroende på vad lärarna har för bakgrund. Detta bekräftas i 

föreliggande studie då lärare 1,2 och 3 har en idrottslig bakgrund som elit- och tävlingsaktiva. 

Deras definitioner grundar sig i tävlingsidrottens fundament, där tävling och prestation är av 

största prioritet.  

 

Linde (2000) använder sig av läroplansteorin där han nämner tre olika arenor. Dessa arenor 

betecknas som formulering, transformering och realisering. Med andra ord beskriver dessa 

vägen från teori till praktik. Ekberg (2009) menar att det som realiseras i undervisningen inte 

alltid speglar styrdokumentens intentioner, då det som bedrivs på idrottslektionerna i princip 

är moment direkt kopierade från föreningsidrottskulturen. Som Larsson et al. (2010) betonar 

präglas idrottsläraren av sina tidigare erfarenheter vilket kommer att påverka dennes tolkning 

av styrdokumenten. Med läroplansteorin som utgångspunkt kommer undervisningen att skilja 

sig mellan individer beroende på bakgrund. Med andra ord är det troligt att processen från 

formulering till realisering att variera mellan olika lärare. Larsson och Redelius (2004) visar 

på att en stor del av undervisningen i ämnet består av bollspel, med tanke på att många lärares 

idrottsliga bakgrund härstammar från föreningsidrotten finner vi inte detta som något 

uppseendeväckande.  

 

Sambandet mellan Larsson och Redelius (2004) tidigare forskning och idrottslärares tidigare 

erfarenheter kan förstås med hjälp av Antonovskys (2007) teoretiska modell, KASAM, som 

bygger på centrala begrepp såsom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Då lärare 2 

beskriver tävling som meningsfullt när det kommer till idrott, blir detta en naturlig ingrediens 

i dennes undervisning. Den naturliga tolkningen av styrdokumenten blir således att relatera till 

det idrottsläraren är förtrogen med, det hen upplever som meningsfullt och hanterbart. Linde 

(2000) förklarar även detta genom läroplansteorin, då läraren även kan påverkas av sin 

potentiella repertoar, vilket innebär att läraren då gör en tolkning av läroplanen och väljer 

innehåll i undervisningen efter vad denne är bekväm och förtrogen med. Den potentiella 

repertoaren bidrar härmed till vad som läraren i fråga upplever som hanterbart i sin 

undervisning. Dock finner vi inte belägg för detta i den aktuella studien, då bollspel inte 

förekommer i den utsträckningen som forskningen påvisar. Varför vi inte finner bollspel som 

dominerande kan bero på att den senaste läroplanen, Lgr 11, har blivit tydligare i form av 
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klarare riktlinjer och kunskapsmål vilket minskar utrymmet för egna tolkningar. Detta har 

samtliga lärare i studien bekräftat.         

4.1.2 Vad har lärarna för syn på tävlingsmoment i undervisningen? 

Våra resultat pekar på att tävling kan användas på olika sätt i undervisningen, allt ifrån att 

avdramatisera tävlandet till att lära sig att handskas med det i sitt vardagliga liv. Enligt 

Londos (2010) bildas det två grupper när tävling ingår i undervisningen, de som tycker om att 

tävla och de som helst avstår. Londos (2010) beskriver dessa företeelser som att en 

dominerande grupp styr undervisningen. Denna grupp har en stark förankring i föreningslivet 

där tävling är en självklarhet. Resultatet av detta blir att den grupp som inte vill tävla, den 

dominerade, blir påtvingade en tävlingsprincip, oavsett om de vill eller ej. Problematiken i 

skolan kan förstås utifrån Petersons (2005) två begrepp, förenings- och tävlingsfostran. 

Skolan ska vara en plats där eleverna får utvecklas efter sina egna förutsättningar och där alla 

ska känna någon form av delaktighet. Problemet uppstår då tävlingslogiken får en 

framträdande roll i undervisningen. Medan föreningsfostran har som mål att främja bredd och 

jämbördighet, avser tävlingsfostran alltid att skapa åtskillnad mellan individer (SOU 2008).  

 

Redan i slutet av 1970-talet påvisade Aggestedt och Tebelius (1977) att eleverna förknippade 

sitt eget idrottande med föreningsidrott och inte med skolans idrottsundervisning. Detta blir 

påtagligt även idag om tävling har en central roll. Londos (2010) menar att innehållet i 

undervisningen till stor del innehåller olika idrottsgrenar, direkt hämtade från 

föreningsidrotten. Vid analysen av respektive lärares årsplanering, fann vi att det stämmer 

överrens med vad Londos (2010) konstaterar. I och med detta skapar eleverna förväntningar 

om vad undervisningen kommer att innehålla och vad dess syfte blir. Detta fenomen kan man 

förstå utifrån läroplanteorin och ramfaktorsteorin, som betonar att kommunikationen och 

aktiviteten i klassrummet är primära i undervisningen, som i sin tur leder till själva lärandet. 

Detta sker i båda riktningar, från lärare till elever och vice versa. Elevernas reaktioner 

kommer följaktligen även att påverka vad som faktiskt sker i undervisningen. Om exempelvis 

bollspel eller friidrott ofta återfinns i undervisningen kommer tävling automatiskt att bli en 

viktig del av detta. Därav blir de signaler som den undervisande läraren sänder ut, viktiga för 

tolkningen av vad som är det egentliga syftet med aktiviteten. Detta bekräftar lärare 4, där hen 

förklarar att det är hur man benämner olika moment som avgör vilka förställningar eleverna 

får.    
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Betydelsen av tävlingsmoment i undervisningen skiljer sig mellan lärarna. Lärare 1 

poängterar avdramatisering och anser att tävlingsmomentet inte hör hemma i skolan, då 

nackdelarna är fler än fördelarna. Dock menar Spittle och Byrne (2009) att tävlingsinslag kan 

bidra till bibehållen motivationsgrad hos eleverna. Vi finner att ambitionen att avdramatisera 

tävlandet inte behöver betyda att motivationsfaktorn uteblir, utan att det snarare undviker att 

blotta den enskilda individen. Lärare 2 och 3 förespråkar tävling i sin undervisning, det ses 

som en stark motivationsfaktor och något som ger idrottandet en mening. Lärare 3 lägger 

dock fokus på att tävlandet ska syfta till att jämföra sig med sig själv, och inte med andra. 

Dessa två lärare ser tävling som en nyckel till att motivera eleverna, men har svårigheter att 

föreställa sig de negativa effekter som tävlandet kan medföra. Återigen kan vi se en koppling 

till Lindes (2000) potentiella repertoar och Antonovskys (2007) KASAM-teori, då tävlandet 

alltid har varit något positivt och meningsfullt för lärare 2 upplever hen det som att tävling är 

något som ger hens undervisning en mening. Bernstein et al. (2011) visar på att det finns ett 

samband mellan elevers skicklighetsgrad och dess inställning till tävling. I deras studie 

uppskattade elever med en hög skicklighetsgrad tävlandet mer, medan de elever som besatt en 

låg skicklighetsgrad blev inaktiva och omotiverade. Då lärare 2 och 3 har en gedigen idrottslig 

bakgrund som resulterar i en hög skicklighetsgrad, har de sällan upplevt de negativa 

konsekvenserna av tävling, exempelvis att bli vald sist och så vidare. Vi anser att detta skulle 

kunna vara en förklaring till att de negativa effekterna inte blir lika uppenbara för dessa två 

lärare. Lärare 4, å andra sidan, menar att för de svaga eleverna skapar tävlingen oro och rädsla 

för att misslyckas, vilket hämmar eleverna i deras prestation.  

 

Vi ställer oss dock frågan om tävlingsmomentet kan uteslutas helt från undervisningen i 

ämnet, då det både fungerar som en motivationsfaktor för vissa elever samtidigt som andra 

hämmas av det. Antonovskys (2007) KASAM-teori kan tillämpas i denna kontext för vad som 

uppfattas som meningsfullt och hanterbart skiljer sig mellan olika personer. Individer som har 

idrottat större delen av sin uppväxt ser tävlan som en självklarhet och därmed meningsfullt, 

medan individer som saknar denna erfarenhet kan uppleva den som meningslös. En annan 

aspekt att väga in är huruvida tillgången till en idrottshall kan påverka lärares val av 

aktiviteter. Detta kan man tolka som en ramfaktor. Idrottshallen är en arena som ofta är 

skapad för just bollspel och gymnastik, därav blir undervisningen begränsad till vissa 

moment. Lärare 1 betonar att om man som idrottslärare har tillgång till en idrottshall är det 

oftast där man genomför sin undervisning och i och med detta blir det en begränsning i vilka 
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idrotter eller aktiviteter som fungerar. Det blir svårt att göra andra saker om man inte tar sig ut 

från hallen. Undervisningen blir låst till en viss typ av aktiviteter, exempelvis bollspel eller 

bollekar. Vid avsaknad av en idrottshall blir man tvungen att ta sig ut i verkligenheten, vilket 

lärare 2 bekräftar. Med ovanstående i åtanke, blir det evident att ramfaktorer spelar en 

betydande roll i utformandet av den faktiska undervisningen. Lärare 3 betonar att klyftan 

mellan idrottande och icke idrottande ungdomar blivit mer påtaglig. Hen menar att det så 

kallade spontanidrottandet har minskat de senaste 20 åren, i och med detta förekommer det 

allt större skillnader i rörelsekompetens mellan elever i samma åldergrupp. Spontanidrottandet 

är något som vi måste ta hänsyn till i utformandet av undervisningen, vilket lärare 3 styrker. 

För att nå ut till majoriteten av eleverna handlar det om en balansgång mellan tävlande och 

motion. 

 

4.1.3 Vilka svårigheter finner lärarna kring bedömning inom ämnet? 

I en studie som Londos (2010) genomförde besvarade de medverkande lärarna att närvaron är 

ett av de tyngsta kriterierna för att nå upp till ett godkänt betyg. Med andra ord räcker det med 

att vara närvarande på lektionerna för att erhålla ett godkänt betyg i ämnet. Detta bekräftas 

även i en studie gjord av Larsson et al. (2010) där resultaten pekade på att alla elever kan nå 

ett godkänt betyg i idrott och hälsa – förutsatt att de deltar i undervisningen. De elever som 

inte når målen är framförallt de som inte kan simma eller de som inte närvarar och deltar i 

undervisningen. Dock motsäger sig våra resultat detta då lärare 1 påpekar att det inte räcker 

med att vara närvarande, utan att eleven i fråga ska kunna bevisa att hen uppnår 

kunskapsmålen i ämnet. Närvaron i sig spelar mindre roll om eleven redan uppnått kriterierna 

för respektive betyg. Lärare 4 poängterar även att det är viktigt att varje individ uppnår 

samtliga kunskapsmål. Lärare 3 och 4 betonar att Lgr 11 är mer konkret än Lpo 94. Detta 

tyder på att rummet för tolkning inom transformeringsarenan har minskat. Resultatet av detta 

bör utmynna i att realisationen av läroplanen inte borde skilja sig speciellt mycket i landets 

idrottsundervisning.   

 

Ovanstående faktorer pekar på att det finns svårigheter när det kommer till bedömning i 

ämnet. Till skillnad från de teoretiska ämnena, exempelvis matematik där bedömningen sker 

via konkreta resultat i form av muntliga eller skriftliga examinationsformer, sker det inom 

idrottsämnet en subjektiv bedömning av varje individ utifrån vad denna presterar praktiskt. 

Detta bekräftas av att lärare 2 uppfattar bedömningen som svår, eftersom hens tolkning av vad 
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en komplex rörelse är kan skilja sig från hur andra tolkar samma rörelse. Återigen blir 

lärarens personliga tolkning av läroplanen betydande för vad som bedöms och hur 

bedömningen skall gå till. 

 

Det förekommer även en teoretisk bedömning, men i liten utsträckning. De teoretiska 

examinationsuppgifterna, som exempelvis hälsodagböcker, figurerar främst i slutet av 

högstadiet och under gymnasietiden. Dock ligger dessa till grund för ett stort betygsunderlag 

för att bedöma hur eleverna har tagit åt sig kunskapen som har förmedlats under flera års tid. 

Vi ifrågasätter om den teoretiska delen ges tillräckligt med utrymme för att kunna ge eleverna 

en djupare förståelse för hälsa och motion. Enligt skolinspektionens kvalitetsgranskning 

(2012) av ämnet idrott och hälsa ägnades i genomsnitt 94 procent av den planerade 

undervisningen åt rörelse, och då med tonvikt på olika lekar, spel och idrotter. Vi uppfattar 

det då som att tolkningen av kursplanen tenderar till att fokusera övervägande del på den 

fysiska aktiviteten. För att eleverna skall få en djupare förståelse i vad hälsa innebär krävs mer 

tid åt just hälsa och sambandet till fysisk aktivitet.  

 

Då KASAM bygger på olika grad av begriplighet och hanterbarhet som sedan skall resultera i 

någon form av meningsfullhet så anser vi att det krävs mer undervisning än några få teoripass 

i slutet på högstadiet. Istället dominerar olika former av idrotter undervisningen vilket betyder 

att tävling och prestation tenderar bli vanliga parametrar för att bedöma elever inom ämnet. 

Denna form av bedömning summerar elevernas prestationer vid specifika tillfällen, men ger 

lite information om elevernas inlärningsbehov i relation till kursplanens kunskapskrav 

(Skolinspektionen 2012). Lärare 1 betonar att det finns en risk med att jämföra eleverna 

mellan varandra när detta sker. Det ger heller ingen bild av vad eleverna har lärt sig i ett 

längre hälsoperspektiv. Ekberg (2009) bekräftar även detta genom att det endast erbjuds 

additativ och ytlig kunskap som bygger på låg grad av förståelse i undervisningen. Här skulle 

vi vilja lyfta fram lärare 1 och dennes lektionsupplägg. Dock bör det sägas att upplägget 

skiljer sig från den traditionella idrottsundervisningen då lektionstiden är 180 minuter per 

pass. Här får eleverna möjlighet till ett praktiskt lektionstillfälle som sedan kompletteras med 

teori och reflektion. Vi finner detta upplägg som mer optimalt för att uppnå kursplanens 

intentioner om ett livslångt lärande. I jämförelse med lärare 3, som bedriver teoriundervisning 

enstaka tillfällen per år. Ramfaktorsteorin behandlar tid som en grundfaktor när det kommer 
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till lärande. Detta blir påtagligt i bedömningen, då eleverna på respektive skola har olika 

förutsättningar för att tillgodose sig de kunskapsstoff som läroplanen stipulerar.  

4.2 Metoddiskussion  

Metoden har bidragit till resultat som vi menar har besvarat de frågeställningar som angivits. 

Då vi har valt att utföra en kvalitativ undersökning fann vi intervju som lämplig metod för att 

samla in data som kan ge inblick i hur några idrottslärare tänker och tycker kring studiens 

frågeställningar. Intervju har även använts vid studier av likanden ämnesområden, vilket 

styrker metodvalet. I och med det ringa antal intervjuer, anser vi inte att vi kan generalisera 

resultaten, men vi har ändå erhållit oss en bild av hur verkligheten kan se ut i relation till våra 

egna resultat och den tidigare forskningen. 

 

Då vi tidigare har haft kontakt med två av respondenterna genom våra praktikperioder, kan 

det ha påverkat svaren. En annan aspekt som kan påverka är att vi har varit två intervjuare vid 

varje tillfälle. Enligt Trost (2007) kan respondenten känna sig i underläge gentemot 

intervjuarna när dessa är två. Vi har dock varit medvetna om detta och försökt att styra 

intervjun i form av att en av oss för samtalet framåt medan den andre antecknar och lyssnar. 

 

Då vi båda oerfarna intervjuare kan vissa frågeställningar blivit ledande, framför allt då vi 

varit tvungna att förtydliga frågan när respondenten inte har förstått vad vi menat. Vi valde 

dock att genomföra en pilotintervju där våra frågeställningar prövades och vi fann då inte 

någon anledning till att ändra dessa. Dock blev det annorlunda i den verkliga intervjun, där 

frågeställningarna inte alltid uppfattades korrekt. 

 

Det faktum att idrottslärarna i studien var för sig representerar varsitt skolstadium kan ha 

betydelse för hur de ser på begreppet idrott. Men i synnerhet hur de hanterar och använder sig 

av tävling samt hur de bedömer vilket kan ha kommit att påverka resultaten i studien. 

4.3 Konklusion 

Vad vi som blivande lärare kan uppmärksamma av denna studie är att tävlingsmomentet kan 

medföra såväl negativa som positiva effekter på undervisningen. Till fördelarna kan vi 

urskilja tävling som en motivationsfaktor och något som ger själva utövandet en mening.  

Det kan fungera som en morot till eleverna för att de ska pressa sig lite mer och i slutändan 

genomföra en god prestation. Till nackdelarna upplever vi att många elever kan känna en 
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utsatthet i form av att bli blottade i själva tävlingen. Det vill säga att eleven kan få en slags 

prestationsångest och känna olust till att utföra olika aktiviteter. Detta i sin tur hämmar 

utvecklingen hos de elever som känner sig utsatta, vilket i sin tur kommer att påverka ens 

egen prestation i relation till hur läraren kommer att bedöma. Detta bekräftas av de lärare som 

ingått i studien. Dock upplever vi att ens egna idrottsliga erfarenheter spelar en roll när det 

kommer till att problematisera tävlingsmomentet. Om vi som lärare har en bakgrund som 

förankrar sig i föreningslivet finns det en risk att man upplever tävling som ett naturligt inslag 

i din undervisning. Det gäller att särskilja på föreningsidrott och den idrott vi bedriver i 

skolans regi. Vi ställer oss då frågan om idrott som begrepp är rätt benämning för 

verksamheten i skolan. Fysisk aktivitet och hälsa motsvarar kursplanens intentioner på ett 

bättre sätt, upplever vi. För oss lärare handlar det i slutändan om att finna en balansgång i 

hanteringen av tävlingsmomentet för att skapa en trygg och tillåtande miljö för eleverna. 

 

Gällande bedömning ger studien oss en inblick i de svårigheter som lärare inom ämnet kan 

stöta på. Erfarenhet inom yrket har stor betydelse gällande bedömning av olika 

rörelsekvaliteter. Vi upplever även svårigheter med att implementera en djupare kunskap 

inom hälsoaspekten då detta ges föga utrymme i undervisningen. Enligt vår uppfattning krävs 

det att mer tid läggs på frågeställningarna varför vi ska röra på oss samt vilka effekter fysisk 

aktivitet har på vår hälsa istället för att aktivera eleverna för stunden. Detta är ett måste om 

ämnet ska kunna utvecklas från ett praktiskt ämne, där det ställs låga krav på förståelse, till ett 

kunskapsämne där eleverna faktiskt får en djupare kunskap om vad hälsa innebär i ett 

livslångt perspektiv.  

4.4 Vidare forskning 

Vi finner det intressant att studera huruvida tillgången till en idrottshall påverkar 

undervisningen. I den aktuella studien fann vi skillnader i lektionsinnehåll mellan lärare om 

de hade tillgång till en idrottshall eller ej. Därför vore det intressant att genomföra en mer 

omfattande studie där vi utgår från ett elevperspektiv och utgår från hur de upplever 

undervisningen. Vidare skulle vi kunna undersöka hur undervisningen skulle se ut och 

uppfattas utifrån ett elevperspektiv om vi exkluderade idrotter där tävling är en grundpelare. 

Slutligen skulle vi vilja undersöka möjligheten att utveckla och expandera stödmaterialet från 

skolverket när det handlar om bedömning inom ämnet, då detta togs upp i intervjuerna av de 

medverkande lärarna. 
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Bilaga 1 - Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Vilka sökord har du använt? 

Idrott, Idrott och hälsa, tävlingsmoment, bedömning och hälsa, Sport, Physical Education, 

competitive activities, assessment and health, ramfaktorsteori, läroplansteori 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, DiVA, CSA, google.com, scholar.google.se, ebsco 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Idrott, Idrott och hälsa, tävlingsmoment, bedömning och hälsa, Sport, Physical Education, 

competitive activities, assessment and health, ramfaktorsteori, läroplansteori 

 

Kommentarer 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



42 

 

Intervju underlag 

 

Erfarenhet av yrket, utbildning? 

Upplevelse av nya kursplanen, riktlinjer och så vidare. 

Vad för slags elevgrupper de undervisar i, det vill säga, motivationsgrad, engagemang osv. 

 

Hur ser du på begreppet idrott, vad innebär det för dig? 

Idrottens värderingar/värdegrund 

Jämförelse med andra 

I relation till skolans uppdrag och syfte (idrott och hälsa)  

Rangordning 

Prestation 

 

Hur hanterar du moment där tävlingssituationer kan uppstå? 

För- och nackdelar i undervisningen 

Vinna/förlora situationer 

Fair play 

Vikten av tävling – som motivationsfaktor 

Kursplan i relation till tävling 

 

Bedömning 

Prestation i förhållande till andra elever 

Bedömning i bollspel (idrott) 

Kunskap i ett längre perspektiv – fysisk aktivitet 

Vad bedöms? 

 


