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Sammanfattning  

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärarna upplever 

elevernas hälsa i dag i relation till mängden lektioner i idrott och hälsa i skolan. Frågorna som 

har besvarats är följande: 

 Vad anser lärarna vara det viktigaste syftet med idrott och hälsa? 

 Hur mycket idrott har eleverna under en termin och hur ser fördelningen mellan 

momenten ut? 

 Räcker idrottslektionerna till för att läraren ska uppnå det hen vill med ämnet idrott 

och hälsa? 

Metod: Studien är gjord med en kvalitativ intervju som metod där 4 verksamma 

grundskolelärare blivit intervjuade som alla har jobbat mer än 5 år. Frågorna till intervjun var 

i förväg bestämda och har gett lärarna möjlighet att uttrycka sig fritt inom ämnet för att jag 

ska få ta del av deras individuella åsikt. Den teoretiska utgångspunkten i studien har utgått 

från läroplansteori och ramfaktorteori då fokus är på lärarnas åsikter och tankar om skolan. 

Resultat: Lärarna vill att eleverna ska ta med sig en rörelseglädje och kunskap om fysisk 

aktivitet ifrån idrotten i skolan. Det finns däremot faktorer som gör att lärarna inte kan uppnå 

vad de vill med ämnet idrott och hälsa vilket även påverkar elevernas syn på ämnet. De 

upplever att bland annat idrottsämnet inte prioriteras och tas på allvar och de alla skulle tycka 

att det vore bra i fall idrotten ökade i skolan då hälsan bland eleverna inte upplevs ha blivit 

bättre med åren. Det har ökat bland antal elever som har blivit mindre fysiskt aktiva vilket 

lärarna anser att skolan har extra mycket ansvar för. 

Slutsats: Min slutsats är att lärarna inte hinner uppnå det de vill med idrott och hälsa. Många 

vill se mer fysisk aktivitet men bland annat teorimomentet hindrar dem. Detta beror bland 

annat på vissa skolors organisation kring idrotten då det inte gynnar idrottsämnet. Lärarna vill 

ha mer tid men det finns flera faktorer som gör att bland annat teorimomentet i idrott och 

hälsa inte blir så effektivt. Lärarna vill att teorin ska vara en del av idrotten men de vill 

samtidigt inte att det ska ta för mycket tid av rörelsemomentet för eleverna behöver den 

fysiska aktiviteten. Personligen tycker jag idrotten i skolan ska få mer prioritet då till och med 

WHO varnar för övervikt i världen. Skolan är den institution som når ut till flest personer och 

därför har skolan ett stort ansvar för att informera och hjälpa till att förebygga ohälsa. 
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Inledning:  

Det har länge varit en het debatt om nedskärning av idrotten som ämne i skolan. Det finns de 

som är helt hundra på att idrotten måste ha minskat medan bland annat skolverket påstår att så 

inte är fallet. De påstår att det istället är en omräkning som har gjort det hela svårare att 

jämföra de olika läroplanerna. Därför har det bland annat blivit ett missförstånd som fått 

skolverket att gå ut med ett pressmeddelande och en förklaring till det hela efter att tv-sporten 

år 2000 påstod att idrotten minskat i skolan (Skolverket, 2000).  

 

Samtidigt som det debatteras om att eleverna får röra på sig mindre i skolan ökar även barn 

och ungdomars fetma. Vi i samhället blir allt mer stillasittande och det gäller även barnen. 

Mycket går till sittande framför datorer och annan elektronisk utrustning både i skolan men 

även på fritiden istället för att vara ute och leka. Det finns även belägg för att vi har ett större 

sockerintag idag än innan vilket gör att balansen mellan fysisk aktivitet och kaloriintaget 

välter över (Lager, Berlin, Danielsson & Helmerson, 2009, s. 92-95). Var femte barn i skolan 

klassas som att vara överviktig och detta förväntas inte bli bättre. Ju tidigare detta förebyggs 

desto bättre för både individens hälsa och därmed även bättre för samhället i sig. Att vissa då 

anser att det känns som idrottstimmarna minskar ger inte goda förutsättningar inför framtiden. 

Frågan är då varför många påstår att eleverna i dag utövar mindre aktivitet i skolan? Finns det 

någon grund i att idrott och hälsa i dag är mer utformad för annat än bara fysisk aktivitet? I 

dagens läroplan Lgr11 finns många andra kriterier som också ska finnas med för att eleverna 

ska bli godkända. Flera av dessa moment innehåller mer eller mindre teoretisk undervisning 

men som i vissa fall även går att inkludera i den praktiska undervisningen. Rent logiskt borde 

man istället öka idrotten för att kunna ge eleverna all den kunskap som skolverket egentligen 

kräver att eleverna ska kunna efter 9 år i skolan. 

Bakgrund  

Rekommendationer för fysisk aktivitet hos barn 

Barns aktiviteter har förändrats genom åren och man kan tydligt se att barnen idag sitter mer 

stilla framför en dator eller en telefon än vad man gjorde tidigare. Det är däremot ingen större 

skillnad i tv-tittande än innan och inte heller i mängden fysisk aktivitet. Statens 

folkhälsoinstitut har gjort en studie i uppdrag av regeringen som har benämnts Ett friskare 

Sverige där det tittat på elevers fysiska aktivitet. Där fick de fram att dagens ungdomar 
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snarare utövade mer fysisk aktivitet under en vecka än vad de gjorde 2001 (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). De mätte den totala mängden fysisk aktivitet som ungdomarna 

utövade under en dag vilket innebar både i skolan och till och från skolan. Detta kunde både 

innebära skolidrotten så väl som någon aktivitet efter skolan men likaväl en rask promenad. I 

denna studie räknas en aktivitet som framkallar andfåddhet och svettning som fysisk aktivitet. 

Vad denna studie inte har fastställt är hur många gånger i veckan elever tränar på fritiden. 

Enligt rekommendationer av World Health Organization bör barn och ungdomar minst utöva 

60 minuters måttlig till intensiv fysisk aktivitet per dag. Detta gäller barn och ungdomar i 

åldern 5-17 år. All fysisk aktivitet utöver dessa 60 minuter ger däremot ännu mer positiv 

inverkan på hälsan. Majoriteten av aktiviteten bör vara aerob och åtminstone 3 gånger i 

veckan bör aktiviteten vara till för att stärka muskler och ben i kroppen. Detta behöver inte 

innebära styrketräning utan det kan vara en del av en lek, spel eller löpning. Barn som aldrig 

har utövat fysisk aktivitet bör öka sin aktivering succesivt för att tillslut nå de dagliga 

rekommendationerna och inte börja på högsta frekvens på en gång. Däremot är all aktivering 

bra aktivering så även fast ett barn rör sig under nivån för den rekommenderade mängden så 

är det bättre än att inte röra sig alls (WHO, 2014).  

 

Fetmans utbredning hos unga 

Det är nu klart att under de tre senaste decennierna så har övervikt ökat kraftigt överallt. Detta 

gäller både vuxna och barn. Idag räknar man med att ungefär 170 miljoner barn är överviktiga 

runt om i världen (WHO 2012, s.13). I Sverige är det dokumenterat att det ungefär är vart 5:e 

barn som är överviktigt vilket är en ökning (Sjöberg et. al 2011). Forskaren Finn Rasmussen 

på Karolinska Institutet har även gjort studier på killar som mönstrat mellan åren 1969-2005 

och sett en tiodubbling i antalet med svårt fetma och femdubbling av de som har måttlig 

fetma. Fetmans utbredning i världen ser WHO som en av befolkningens största hot och 

utmaning att råda bot på. Det har till och med varit tal om att det håller på att gå om svält och 

infektionssjukdomar i orsaken till ohälsa (Neovius & Rasmussen, 2011). Om man granskar 

det på en internationell nivå så har det visat sig att det är de högre medelinkomstländerna som 

framförallt drabbas av övervikt medan om man istället blickar in i Sverige så är de det lägsta 

skicket som drabbas. I Sverige har det hittats samband mellan övervikt och barn som kommer 

ifrån en låg socioekonomisk bakgrund. Barn som bor i storstäder har bättre hälsa än de som 
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Tabell 1. Källa: Livsmedelsverket 

bor på landsbyggden och detta förklaras med att fler högutbildade bor just i storstäderna 

(Sjöberg et. al 2011).  

Varför övervikt? 

Övervikten runt om i världen kan ha många orsaker, vissa mer vetenskapligt bevisade än 

andra. Mycket kan ha med arvsanlag, sockerintag, matkonsumtion, inaktivitet och miljö. 

WHO har bland annat tagit fram en studie på matvanor runt om i världen. Denna studie visar 

på att intaget av antalet kalorier per dag har ökat per person. Mellan åren 1964 till 1966 låg ett 

snitt på 2358 kcal per person/dag i världen medan 1997-1999 hade snittet ökat till 2803 kcal 

per person/dag (WHO 2003, s.15). De industrialiserade länderna där bland annat Sverige 

räknas in ligger däremot bland de högsta när 

det gäller kaloriintag. 1964-1966 låg vi redan 

på ett snitt av 2947 kcal/person och ökade till 

3380 kcal per invånare och dag. 

Rekommendationer för en högaktiv man 

mellan 16-30 år kan man avläsa i tabell 1. 

Detta ligger i dag på 3200 kcal och men 

anses vara de invånare som gör av med mest 

antal kalorier per dag. Den rekommenderade 

siffran är alltså mindre än vad vi i snitt får i oss varje dag vilket innebär att många i dagens 

industrialiserade länder äter mer än vad som rekommenderas.  

Det finns även belägg över att vi i dag är mer stillasittande än vad vi var förut genom att vi 

tillbringar mer tid vid datorer och annan elektronisk utrustning. 2010 visade det sig att ungefär 

27 procent av ungdomarna mellan 11-15 år satt framför datorn i 3 timmar eller mer. 46 

procent sa att de satt 1-2 timmar varje dag (Statens folkhälsoinstitut, 2011, s.11). Studier som 

har gjorts i samband med projektet Ett friskare Sverige visar däremot på att elever utövar mer 

träningsaktiviteter idag än 2001 men att vår vardagsmotion har minskat genom att vi istället 

åker buss, bil, rulltrappor och så vidare. Detta gör att i det stora hela så rör vi oss inte lika 

mycket. Den grupp ungdomar som rör sig minst är de ungdomar med lägst socioekonomisk 

bakgrund och föräldrar med låg utbildning (Rasmussen et. al 2004, s.49). Det är ingen större 

skillnad mellan de som utövar fysisk aktivitet 3-4 dagar i veckan utan skillnaden ligger i de 

som inte utövar så mycket fysisk aktivitet alls och de som utövar fysisk aktivitet nästan varje 

dag. Det är många fler som kommer från en familj med högre socioekonomisk bakgrund eller 

föräldrar med högre utbildning som utövar fysisk aktivitet varje dag. Det är även mer sällsynt 
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att de ungdomarna inte utövar någon som helst fysisk aktivitet och det samma gäller även vid 

träning. Ungdomar med en lägre socialekonomisk bakgrund utövar mindre träning. 28 procent 

fyllde i att det aldrig eller väldig sällan tränar medan de med högre socialekonomisk bakgrund 

bara låg på 11 procent (Statens folkhälsoinstitut, 2011, s.13-14). Likaså visar det sig att i 

sammanställningen av folkhälsorapporten från Stockholms läns landsting i samarbete med 

Karolinska institutet, att fetma och övervikt framförallt ses hos de personer med lägst 

utbildning och som inte är födda i Sverige. Denna studie är gjord på vuxna och jämförs 

mellan 2002 och 2010 (Kark et. al 2011, 11-14). Genom studierna i de olika projekten 

COMPASS, Ett friskare Sverige och sammanställningen av folkhälsorapporterna finns det en 

röd tråd som visar på att personer som inte utövar så mycket fysisk aktivitet eller någon 

träning alls, både vuxna och barn, i framförallt Stockholmsregionen har ökat sen några år 

tillbaka. Det är en mindre grupp i samhället där förändringen har gjorts men det är ändå desto 

viktigare. Förändringen är så pass stor att det påverkar procentökningen betydelsefullt av 

övervikt och fetma i samhället då ökningen gått relativt fort. 

 

Varför är fysisk aktivitet viktig?  

Alla har någon gång fått höra att vi mår bra av att röra på oss men ibland har man kanske inte 

reflekterat över varför det kan vara bra till djupet. Det finns många fler fördelar att vara aktiv 

än att man får bättre kondition eller minskar i vikt så som man ofta får höra och även de små 

sakerna kommer att påverka en i livet flera gånger om. Om man till exempel är inaktiv som 

barn är chansen större att man även är inaktiv som vuxen. Det visar sig även i studier att om 

man är överviktig som tonåring är risken stor att du förblir överviktig även i vuxen ålder 

(Must, 1992). Detta gör det extra viktigt att utöva fysisk aktivitet som barn för att det påverkar 

hela ens liv framöver. 

 

Många hävdar att man kan blir allmänt friskare av att vara fysisk aktiv. Det har samma verkan 

som vissa mediciner och gör att både kroppen har det lättare att försvara sig och framförallt 

att vi känner oss bättre. WHO:s rapport från 2003 om kost, näring och förebyggande mot 

kroniska sjukdomar ger en bild över vad som kan tänkas vara effektivt för att motverka att vi 

människor utsätts för vissa sjukdomar. Fysisk aktivitet är en av faktorerna som gör att vi 

minskar risken för att bli sjuka men även så spelar kosten spelar in där. I 

Riksidrottsförbundets folder om varför idrotten och den fysiska aktiviteten är viktiga just för 

barn listar det upp olika exempel på vad man kan påverka i kroppen genom att röra på sig. 

Tabell 1. Källa: Livsmedelsverket 
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Man kan bland annat få en minskad risk för åldersdiabetes, minskad dödlighet i hjärt- och 

kärlsjukdomar, minskad risk för tjocktarmscancer, positiv inverkan på immunförsvaret, 

förebygger benskörhet, stärker hållbarhet i senor och ligament, stärker muskelmassan och 

minskar risken för belastningsskador (2009, s.4). Att folket i samhället då utför mer fysisk 

aktivitet ger positiv inverkan på framtiden genom att man förebygger och ser till att skador 

och sjukdomar inte kommer att kosta samhället lika mycket. Bara av sjukdomar relaterade till 

övervikt och fetma kostade samhället runt 3 miljarder kronor år 2003 och då är inte 

förtidspensionering, sjukfrånvaro och produktionsbortfall inräknade (Persson, Svensson & 

Ödegaard, 2004, s.3). Detta skulle innebära att pengar skulle kunna sparas in genom att satsa 

mer på att folket i samhället rör på sig mer. 

 

Att må bättre är också någonting som hör i ihop med fysisk aktivitet. Genom att vi tränar och 

rör på oss påverkar vi vår vikt, förbättrar konditionen, ökar den fysiska utvecklingen och 

rörligheten, får bättre balans, får ökad energi, sover bättre, får bättre koncentrationsförmåga 

och stimulerar både den mentala och den sociala utvecklingen. Detta kan göra att man också 

kan känna sig bättre till mods, ökar självförtroendet, får en bättre psykisk hälsa och minskad 

nedstämdhet (Riksidrottsförbundet 2009, s.4). Allt detta skulle minska risken för sjukdomar i 

samhället och därigenom även spara pengar för att folk själva kan förebygga sina kroppsliga 

problem. 

 

Varför man bör utöva fysisk aktivitet som barn finns det flera argument till men framförallt 

gynnar det dem som vuxna i framtiden. Människokroppen behöver röra på sig för att må bra 

och ju tidigare man börjar desto större är chansen att man fortsätter senare i livet. Det är i ung 

ålder vi bland annat tränar upp koordinationsförmågan, balansen, styrkan och allmänt den 

motoriska förmågan som vi sedan har med oss hela livet. Som barn har man oftast lättare för 

att lära men det finns även ett naturligt driv i de flesta barnen att prova på nya utmaningar. Ju 

tidigare vi lär oss desto bättre. Att ha en god motorisk förmåga ger så mycket mer än bara att 

man blir duktig. Genom att man behärskar någonting ökar oftast både självförtroendet och 

självkänslan. Detta hör även ihop med den sociala förmågan då barn med sämre motorik ofta 

känner sig mer obekväm på idrottslektionerna. De eleverna får inte ut lika mycket av en 

idrottslektion och går där med miste om både social träning och fysisk träning (Larsson & 

Meckbach 2007, s.70). Att kunna utföra en övning eller till exempel att kunna springa är en 

förutsättning att man i huvudtaget ska vilja göra det. Om man hela tiden misslyckas får man 

aldrig känslan av att man duger och självkänslan kommer inte vara tillräckligt närvarande för 
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att man ska vilja och känna drivet att fortsätta. Genom den kroppsliga tryggheten man kan 

skapa genom en bra motorisk kontroll som liten ger det ett större utbud av olika typer av 

fysiska aktiviteter som vuxen att välja mellan och därigenom även en större chans att man 

hittar en aktivitet som passar en (Ibid. 2007, s.85) 

 

Ämnet idrott och hälsa 

Skolan är den plats där alla personer i det svenska samhället måste vistas en del av sitt liv 

vilket gör att skolan är den institutionen som kan nå ut till nästan alla invånare i Sverige. Idag 

är frågan om barns hälsa en utmaning där skolan kan bidra med utbildning inom ämnet men 

även att eleverna kan få röra på sig varje dag. Därför känns det viktigt att ta fram vad som 

eleverna idag får ta del av i ämnet idrott och hälsa i skolan och hur skolverket vill att det ska 

vara fördelat genom kursplanen. För att även kunna se om det skett någon förändring genom 

åren är en historisk tillbakablick även relevant. 

 

Kort historisk överblick över skolidrotten 

Det som vi kallar för idrott och hälsa i dag var till en början benämnt som ”gymnastik” när 

skolan i sig blev obligatoriskt. I och med Lgr 80 bytte man däremot namn till ”Idrott” och vid 

Lgr 94 byttes det till ”Idrott och hälsa”. Namnbytena kan tänkas vara relaterat till innehållet 

och målen med ämnet i skolan vilket även så är fallet då man gått från den klassiska 

gymnastiken till att vara ett ämne som i dag innehåller begreppen hälsa och fysisk aktivitet. 

Gymnastiken var inspirerat från militära övningar och fysisk fostran från början och övergick 

sedan mer till linggymnastik. Denna typ av idrott i skolan har hållit sig kvar länge, ända in på 

50-talet vilket många forskare tycker är konstigt. Lek och spel kunde förekomma redan från 

början av 1900-talet men allt berodde på läraren. Det var inte vanligt. 1928 infördes 

friluftsdagar och idrottsdagar i skolan som utfördes 15 heldagar per läsår. Även gymnastik 

med lek och idrott fanns med i 1928:s läroverksstadgar och skulle utföras 4 lektioner i veckan. 

Gymnastiken i skolan hade en viktig roll i fostran och gymnastiken med kroppsövningar höll 

sig kvar länge. Efter 1940 värderade man kondition och faktiskt fysisk funktion istället för 

god hållning och muskulär utveckling och skolidrotten förändrades sakta i och med detta 

(Lindroth, 2011, s.218). 
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Tabellen nedan visar en sammanfattning av Lgr62 till Lpo94 som Thedin (2005, s.15) använt 

sig av i sin avhandling. Genom att studera Lpo94 så påstår hon att både friluftsliv och tiden 

för idrottsämnet har minskats från Lpo94. Även att teori och friluftsliv har fått en starkare 

ställning inom idrotten. 

 

 

Syftet med idrottsundervisningen i Lgr 11 

Lgr 11 ger en bild av att syftet med ämnet idrott och hälsa i skolan är att eleverna ska utveckla 

sin allsidiga rörelseförmåga och utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i 

naturen. Detta ska ske genom att eleverna ska få möta på olika aktiviteter i undervisningen 

och de ska även få utbildning i vad som påverkar den fysiska förmågan och vad man kan göra 

för att ha en bra hälsa genom hela livet. Det centrala innehållet för Lgr11 är indelade i 3 olika 

grupper: Rörelse, hälsa och livsstil och friluftsliv och utevistelse som visar på fördelningen av 

de olika momenten som idrott och hälsa innehåller i dagens skola. 

 

Existerande forskning:  

Idrotten i skolan har en betydande roll för elevers fysiska aktivitet under en dag. Ju tidigare 

man börjar förebygga övervikt hur barn desto bättre. Anders Raustorp har gjort en studie på 

svenska skolbarn där han ställde sig frågan; Hur mycket fysisk aktivitet ger en idrottslektion? 

Tabell 2. Översikt över idrottsämnets kursplaner för Lpo62 till Lpo94  
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Denna studie publicerades bland annat i Centrum för idrottsforsknings tidning Svensk 

idrottsforskning nummer 3 år 2011. I studien låter Anders skolbarn räkna antal steg de tar per 

dag och även antal steg de utövar under idrottslektionen. Det visar sig att den 40 minuter (34 

minuter fysisk aktivitet) långa lektionen bidrog till 17 procent av den dagliga fysiska 

aktiviteten mätt i antal steg. Om man jämför det med antalet timmar eleverna är vakna på en 

dag så innebär en idrottslektion 4 procent av denna tid och om eleverna har utövat 17 procent 

av sin fysiska aktivitet under de 4 procent av den vakna tiden så visar det på hur viktig 

idrotten i skolan är. Anders jämför även skolbarnen i studien med en studie som gjorts på barn 

från Old Order Amish som lever så nära inpå tiden före industrialismen som vi idag kan 

komma. Han påstår att eleverna idag ligger relativit lika i antal steg de tar per dag. Skillnaden 

är markant och han hoppas att denna studie kommer kunna vara viktig information till 

vidarutveckling av skolämnet men även främja barns fysiska aktivitet utanför skolan också. 

Trots att vi i dag utövar idrott i skolan så finns det studier som visar på att fetman hos barn 

och ungdomar i Sverige ökar. Tidigare har det inte funnits någon internationell studie om 

detta men 2011 publicerades en studie gjord av Agneta Sjöberg med flera i ett projekt som 

samarbetar med 14 andra EU-länder. Det visade sig att 17 procent av alla barnen var 

överviktiga, även fetma inräknat. 3 procent av alla hade fetma. Det är vidare känt att övervikt 

och fetma i låg ålder ofta följer med i vuxen ålder och därför är det viktigt att man ser till att 

bekämpa detta redan från början. I och med att alla barn och ungdomar går i skolan har denna 

institution en viktig roll i att främja fysisk aktivitet och ge eleverna verktyg för att kunna ta 

han om sin hälsa. 

Studier har även gjorts på GIH av Örjan Ekblom med flera där de har fokuserat på just 

övervikt hos Svenska skolbarn och gjort flera studier på detta. 2005 gjordes bland annat en 

studie om ungdomars fysiska aktivitet och övervikt och vilka skillnader som har skett på 14 

år. Studien visar på att övervikten hos ungdomarna har ökat sen 1987 och då framförallt hos 

tjejer i 10-årsåldern. Även muskelstyrkan i överkropp var generellt sett sämre för båda könen i 

testerna från år 1987 jämfört med testerna som gjordes 2001 (Ekblom et.al, 2005). Denna 

studie visar på en försämring av elevers fysiska förmåga och ökad övervikt vilket har 

resulterat i att bland annat Örjan skrivit en del artiklar i olika tidsskrifter där han diskuterar 

varför barn i dag har sämre kondition och vad detta får för konsekvenser. Vad lärarna har för 

åsikter om elevernas upplevda hälsa i relation till mängden idrott i skolan finns det däremot 

ingen studie om som de har gjort vilket har resulterat i grunden till denna studie. 
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Teoretisk utgångspunkt 

I och med att denna studie har sin tyngd i lärares åsikter och tankar kring idrotten i skolan och 

faktorer som påverkar vad som spelar in vad de väljer att plocka med i undervisningen så 

kommer ramfaktorteori och läroplansteori att ligga som teoretiska utgångspunker. Dessa 

kommer att presenteras i detta avsnitt och kommer sedan finnas med i både analys och 

diskussion. 

 

Läroplansteori 

Ordet läroplan förknippar många med en bok eller dokument med skolans grundprinciper 

eller en verksamhetens riktlinjer. Om man istället tittar till det engelska ordet ”Curriculum” så 

ger ordets mening en bredare förståelse i ämnet än det svenska. ”Curriculum” ser både till det 

genomförda stoffurvalet och det föreskrivna innehållet och genom att använda det begreppet 

så minskar man förknippandet med ett fast dokument så som en läroplan. Läroplansteori 

innehåller mer än vad vi svenskar annars förknippar med begreppet vilket det inte ska 

förväxlas med (Linde, 2012 s.7). 

 

Läroplansteori innefattar bland annat stoffurval, organisation och förmedlingsformer i 

undervisningen och det är bland annat det som har påverkat allas vår uppfattning om vad det 

är vi ska kunna om vår omvärld. Såklart formas vår bild utav många faktorer men den bild 

skolan har gett oss har helt klart en stor roll. Det är andra personer som har valt vad det är vi 

ska kunna och läroplansteori är förklaringen till varför de just valt det (Ibid, 2012 s.11). 

Vidare skriver Linde att även fast alla Sveriges skolor har samma läroplan så är alla lärare 

olika oberoende av den. Han förklarar det med att säga att varje skola har en kod. Koden är en 

princip för tolkning och gör att det uppstår en gemensam skolkod trots att olika lärare kan 

tänka olika (Ibid, 2012, s.16). Fram till 60-talet har det spekulerats i vad som kan vara viktigt 

att veta. Detta styrdes då av moral, samhällsnytta och effektivitet. Utöver föreskrifterna har 

andra faktorerer getts mycket liten uppmärksamhet men idag är forskningen kring 

läroplansteori mer empiriskt förankrat. Istället har man kommit fram till att innehållet i 

undervisningen påverkas av andra faktorer än enbart föreskrifterna och därför riktas ett 

intresse mot att studera detta. Förut har stoffet studerats ur ett historiskt perspektiv och elevers 

lärande och utbildning har studerats ur ett mer psykologisk och beteendevetenskapligt 

perspektiv vilket har gjort att man inte sett detta fenomen innan. Fokusen på forskningen i dag 

är mer djupgående genom att man tittar på alla faktorer som kan spela in i vad det är som lärs 
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ut. Idag vet man att det inte längre är enbart föreskrifterna som i slutändan bestämmer vad 

som väljs ut. Istället har forskningen fokus på olika områden så som ämnesfokus, 

samhällsfokus, undervisningen i fokus, läraren i fokus, läroboken i fokus och ramfaktorteorin 

som i sin tur påverkas beroende på i vilken kombination det blandas i (Ibid, 2012, s.12). Vi 

återkommer till vissa av dessa längre ner under delen transformering av läroplanen. 

 

Stoffurvalet har alltså olika arenor den påverkas utav och Linde lägger även fram att det finns 

fler faktorer som kan räknas in. Det kan vara lärarens intentioner, rutiner och repertoarer men 

också av ramar och praktiska delar vilket gör att det hela blir ett intressant ämne att studera. 

För att göra processen tydligare har Linde delat in hur man beslutar om stoffurvalet i tre olika 

rubriker: formulering, transformering och genomförande. Dessa kommer vara en grund i 

denna studies analys. 

Formulering av läroplanen 

I och med att undervisning och uppfostran gick över till att ske i specifika hus och specifika 

platser istället för hemma i vardagslivet så skapades även föreskrifter för att reglera 

verksamheten. Dessa föreskrifter avser vilka ämnen som ska studeras, hur stor del av tiden 

varje ämne ska få, vilka mål som gäller för undervisningen och vilket innehåll det ska ha. 

Dessa föreskrifter som gäller i ett skolsystem avses här som formulerad läroplan.  

 

Ulf Lundgren har introducerat begreppet läroplanskod som står istället för de principerna som 

läroplansteorin innefattar (organisation, urval och förmedlingsformer i undervisningen). 

Dessa koder står för en sammanfattning av dessa principer. Han har delat upp dessa koder i 

fem grupper: (Linde, 2012, s.39-41) 

 

- Klassisk läroplanskod syftar till den bildningsform där man strävar mot ett ideal. Detta 

ideal är en dröm om en förfluten guldålder som enbart kan nås igen genom studieflit 

och självdisciplin. Efter andra världskriget var det svårt att hålla den klassiska 

läroplanskoden i Sverige då ett mer nyttotänk blev framträdande. 

- Realistisk läroplanskod syftar till en förståelse av världen ut en vetenskaplig 

synvinkel. Det syftar alltså inte till ett tekniskt kunnande för att komma ut på 

arbetsmarknaden utan för en rationell och vetenskaplig grund i synen på världen. De 

gamla realgymnasierna som idag är skolor med naturvetenskaplig linje är ett uttryck 

för denna kod. 
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- Moralistisk läroplanskod syftar till att medborgarna ska få en mer moralistiskt och 

lojalt tänk. Efter andra världskriget ville man att skolan skulle få en inriktning mot 

demokratiska värden och visa på en respekt mot allas oliktänkande till skillnad mot 

innan då religiösa och patriotiska tänk var dominerande. 

- Rationell läroplanskod syftar till att ett nyttotänk. Man vill förbereda eleverna för det 

som komma skall så som tillexempel på ett arbete eller i vardagen. Nytta i det här 

fallet syftar till att det är en undervisning med framtidsinriktning och en beredskap av 

förändring. 

- Aristokratisk läroplanskod syftar till att följa vissa konservativa värden och att skilja 

eleverna från ”vanligt folk”. Detta sker inte genom en annan eller bättre utbildning 

utan genom språket och manér ska man kunna skilja på vilken klass en person tillhör. 

 

Utbildning kan både skydda en medborgare från lögn, vidskepelse, vanföreställningar och 

skapa en trygghet genom insikter och färdigheter men är även inge makt och att lägga tanken 

på att det är någon annan som har valt vad det är man ska lära sig och hur man ska se på saker 

och ting gör att man längre inte har det självklara valet längre som demokrati egentligen 

innebär. I dag handlar den demokratiska eller medborgliga läroplanskoden mer om elevernas 

kommunikativa frihet och att man ska kunna ta mogna och gemensamma beslut, lärare som 

elev och inte diskriminerna någon. Att renodlat använda sig av tillexempel den demokratiska 

läroplanskoden är därför inte tänkbart. I dagens allmänna skolor är det ingen som enbart 

använder sig utav en läroplanskod utan det är en blandning av fler men ibland lutar det lite 

mer åt något håll. 

 

Förutom läroplanskoder finns det även koder för stofforganisation som talar om hur stoffet 

ska uppdelas och vilka tidsplaner som finns. Det är en större mängd kunskap som ska ut men 

allt kan inte väljas ut.  Därför krävs det någon slags organisation och det finns olika sätt att 

tänka kring detta: (Linde, 2012, s.44-46) 

- Collection code syftar till att man separerar de olika ämnena och efterliknar den 

akademiska disciplinen. Man sätter in kunskapsprov för att mäta elevernas 

ämneskunskaper och lärarna är mer definierbara som ämnesrepresentanter än som 

pedagoger. Lärarna jobbar mycket självständigt och skolledningen lägger sig inte i 

deras arbete. Detta gör att konfliktnivån är låg då lärarna inte behöver samarbeta. Det 

finns även en rangordning bland lärarna där den med mest utbildning har högst status. 
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- Integrative code innebär att det är andra saker än själva ämnet som är 

sammanhållande. Det kan till exempel vara lärarlaget eller klassen och man jobbar 

gärna ämnesövergripande. Lärarna jobbar mer tematiskt och ser sig själva mer som 

pedagoger än ämnesrepresentanter. Arbetssättet lärarna utgår efter är mer planering i 

lärarlag där rangordningen styrs av vad ledningen har gett lärarna för roller, inte efter 

utbildning. Detta gör att de måste komma överens. 

- Performance code syftar till att läraren bedömer elevernas prestation enbart efter 

skrivningar och prov. Dessa skrivningar är baserade på ett lärostoff som eleven själv 

får lära sig och bedöma hur mycket som ska läras in. Läraren i sin tur bedömer enbart 

den mätbara kunskapen eleven sen visar på provet. Skillnaden på elevens roll i skolan 

och på fritiden blir tydlig. 

- Competence code syftar till att läraren bedömer elevernas prestation genom hur eleven 

utvecklas istället för enbart genom mätbara kunskaper. Eleven blir bedömd för 

karaktär, kamratskap och samarbetsförmåga som gör att elevens roll i skolan och 

fritiden flyter mer ihop. 

 

Transformering av läroplanen 

Transformering av läroplanen är där man kommer fram till det faktiska 

undervisningsinnehållet genom att tolka läroplanen utifrån de faktorer som kommer att 

påverka. Det blir ett försök till att bestämma vad man vill göra och tror ska hända under 

specifika situationer trots att man vet att saker som inte än är förutsedda kan inträffa. Både 

tillägg och fråndrag görs av läroplanen då det finns ett stort spelrum för tolkning. Lärare har i 

princip frihet att tolka läroplanen inom de ramar som finns och utifrån vilket ämne de 

undervisar i (Linde, 2012, s.55+57). Även fast lärare kan bestämma mycket själva så finns det 

ändå saker att ta hänsyn till när man gör en tolkning av läroplanen. Ett exempel på detta kan 

vara läroböcker och ämnets traditioner. Ämnets traditioner kan göra att man förväntas 

undervisa i ett ämne på ett visst sätt eller att en viss del i ämnet ska finnas med. Detta är inget 

som behöver stå i läroplanen utan det är snarare någonting som läromedelsförfattare och 

lärarkår för vidare medvetet eller omedvetet (Linde, 2012, s. 57). Vid forskningen inom detta 

område så fokuserar man på olika faktorer som kan påverka transformeringen av läroplanen 

och dessa faktorer klassas in i olika grupper: (Linde, 2012, s.60) 

- Socialt fokus är det så kallade utomstående krafterna som påverkar vad man som lärare 

väljer att samordna med. 
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- Ämnesfokus kan innebära de traditioner som är förknippade med ett ämne. Vissa 

ämnen är paradigmatiska vilket innebär att det finns vissa gemensamma uppfattningar 

som är grundläggande för ämnet och där av förväntas det finnas med. 

- Lärarfokus ser till vad läraren har för erfarenheter och bakgrund som kan påverka vad 

som väljs att ta med i sin undervisning. 

- Undervisningsprocessen kan ses som valet av didaktik för att få lektionerna att förlöpa 

så som det bör se ut och nå de resultat man vill uppnå. 

 

Realisering av läroplanen 

Realisering av läroplanen är den del där det handlar om själva verkställandet av 

undervisningen. Man tittar på samspelet mellan lärare och elever, hur lärarna håller lektionen 

och elevernas verksamhet under lektionerna. Huvudfokus läggs på kommunikationen och 

aktiviteten som sker i klassrummet. Det som framförallt är viktigt för den här studien under 

detta ämne är kommunikationen och mottagandet av läroplanen. Vad eleverna har uppfattat av 

den realiserade läroplanen är inte säkert att det är samma som läraren hade tänk sig i sin 

planering. Ibland kan det vara svårt att dessutom mäta att eleverna har förstått. För många år 

sidan när man hade en kateketisk undervisning var kanske det inte så svårt i och med att man 

strävade efter att eleverna skulle återge innehållet korrekt. Idag däremot vill man att eleverna 

ska kritiskt granska, utveckla sin kreativitet, lösa problem, förstå samband och söka rätt 

kunskap. Detta ger stora frågetecken i att veta om mottagaren och avsändarens uppfattningar 

har varit densamma, speciellt i ämnen som är mer praktiskt lagda (Linde, 2012, s.73+81). 

 

Ramfaktorteori 

Ramfaktorteori är ett begrepp som etablerades slutet på 60-talet och in på 70-talet och har 

hållit sig kvar ända tills i dag. Denna teori är en del i läroplansteorin och har skapats som ett 

verktyg för att förklara fler problem som kan tänkas hindra en lärare vid undervisning och 

dess planering. Till skillnad från de andra faktorerna så grundar sig ramfaktorteorin i att det 

finns faktorer som spelar in i en undervisningssituation som läraren själv inte kan påverka. 

Från de tidigare definitionerna av begreppet syftade man på målen som var uppsatta i 

kursplanen, vad som ska läras ut från kursplanen och i vilken ordning men även den tid som 

olika elevgrupper behöver för att klara momentet (Broady 1999, 113). Begränsningen av tiden 

kan både ses som den faktiska undervisningstiden men även den tid det tar för elever att 

målen med undervisningen. Linde (2012, s.17) hävdar att just tiden spelar in när man ska göra 

en tolkning av läroplanen. Förutom tiden så radar han även upp andra ramar som reglerar 
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lärarens handlingsutrymme så som, antal elever, utrustning, bibliotek, datanätverk och så 

vidare. Allt detta är faktorer som de själva har svårt att styra över men som ändå är 

betydelsefulla för hur lektionerna i slutändan blir. 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärarna upplever elevernas hälsa i relation till 

mängden lektioner i idrott och hälsa i skolan. Studien avser att ta reda på vad verksamma 

lärare tycker är det viktigaste syftet med skolidrotten och hur de väljer att utforma sin 

grovplanering. [Även i fall de tycker att idrottstimmarna räcker till för att få ut det som de vill 

uppnå med ämnet idrott och hälsa.] (eV ta bort) Följande frågeställningar avses studien 

besvara: 

 Vad anser lärarna vara det viktigaste syftet med idrott och hälsa? 

 Hur mycket idrott har eleverna under en termin och hur ser fördelningen mellan 

momenten ut? 

 Räcker idrottslektionerna till för att läraren ska uppnå det hen vill med ämnet idrott 

och hälsa? 

Metod 

 

Val av metod 

Denna studie kommer att bygga på kvalitativa intervjuer som metod och därför är 

intervjufrågorna enkla och raka för att ge plats för den intervjuade att ge fylliga och 

innehållsrika svar. Detta för att få en så pass djupgående förståelse som möjligt och inte dra 

några allmänna slutsatser. Att genomföra studien muntligt med fasta frågor men öppna svar 

ger de intervjuade fritt spelrum att uttrycka sig på ett sätt så att inget bortses (Trost 1993, s.7). 

 

Avgränsning och urval  

Studien har genomföras på 4 antal verksamma lärare inom grundskolan i Stockholms län. Alla 

blev kontaktade via mail (se bilaga) och möte bokades in på respektive skola för den tänkta 

intervjuen. Valet av lokal föll på intervjukandidaterna för att göra dem mer bekväma. Genom 
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att den intervjuade själv får vara med och bestämma gör det att situationen eventuellt inte 

känns lika så spänd då det är på hemmaplan (Trost 1993, s.42). För en säker intervjukandidat 

kontaktades först min handledare som jag haft under VFU:n och därefter andra slumpmässigt 

utvalda lärare. Totalt blev 5 lärare tillfrågade och 4 ställde upp. Valet av intervjukandidater 

baserades på vad som fanns tillgängligt för stunden och vilka som var villiga att ställa upp. 

Detta kallas för bekvämlighetsurval (Trost 1993, s.108). 

 

Kravet som har ställts på personerna i intervjuerna har varit att de ska vara utbildade och 

examinerade i idrott och hälsa och har undervisat i ämnet i minst 5 år. Detta för att de 

eventuellt ska haft chans att bilda sig en åsikt om ämnet idrott och hälsa och även för att de 

ska ha hunnit få någon uppfattning kring hur skolans och deras eget upplägg har förändrats 

mellan minst en läroplansförändring och hur detta har påverkat deras undervisning. De ska 

även jobba på grundskolan för att de ska ha så lika förutsättningar som möjligt i upplägg och 

även samma läroplan. Tabell 2 visar en överblick över de intervjuade lärarna. 

 

Datainsamling och genomförande 

Datainsamlingen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med yrkessamma lärare. Valet 

av metod baserades på att jag vill skapa så öppna svar som möjligt för att få ut så mycket som 

det bara går av vad de intervjuade verkligen tycker. Vissa frågor i intervjun har varit relativt 

lika men orsaken till detta är att det inte skulle uppstå något missförstånd. Intervjuerna har 

spelats in med hjälp utav ett program som finns i mobiltelefonen Samsung Galaxy s3. Att 

spela in intervjun och därefter transkribera den ger en större tillförlitlighet då ingenting missas 

till skillnad från i fall intervjun hade antecknats på plats (Krag 1993, s.189). Varje intervju har 

därefter transkriberats av enbart mig och skickats tillbaka till den intervjuade om så har 

önskats för korrekturläsning.  

 

Lärare Antal år i yrket Undervisar 

årskurs 

Andra ämnen Utbildning 

1 19 F-9 Matematik Lärarutbildning 

2 11 6-9 Matematik, No Lärarutbildning 

3 7 1-9 Matematik Lärarutbildning, 

fritidsledare 

4 <20  1-9 It Lärarutbildning, 

Sjukgymnast 

Tabell 3. Översikt över de intervjuade lärarnas bakgrund och utbildning 
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Innan intervjuerna gjordes utfördes pilotintervjuer för att fastställa tiden och att kontrollera att 

intervjufrågorna fungerade bra. Dessa pilotintervjuer gjordes på en kurskamrat och min 

sambo och båda var positiva till upplägget. En intervjumall skickades även till handledaren 

för en kontroll och godkännande innan intervjuerna satte igång.  

 

Intervjun är uppdelad i olika områden för att få någon slags struktur och logik. Detta för att 

man annars lätt går in på samma spår och svarar på flera frågor samtidigt vilket kan resultera 

att en analys av materielet kan bli svår. Jan Trost (1993, s.60) rekommenderar att starta en 

intervju med bakgrundsfrågor om den intervjuade för att komma igång och inge ett lättsamt 

klimat. Dessa frågor kräver ingen större eftertanke hos den intervjuade utan är till för att 

fastställa vem personen är och för att få igång pratet. Efter startfrågorna ställdes frågor som 

allmänt rörde idrott och hälsa, allmänt om fysisk aktivitet både i skolan och för den 

intervjuade, om kursplanen och om vad som undervisas och varför. 

 

Tanken var att intervjuerna skulle göras under en vecka men två lärare fick förhinder vilket 

resulterade i att perioden istället sträckte sig under en fyraveckorsperiod. Intervjuerna i sig tog 

mellan 25-45 minuter att genomföra beroende på hur utförligt frågorna besvarades. Vissa 

lärare pratade mer utförligt än andra. Valet på lokal lades på de intervjuade för att de skulle 

känna sig mer bekväma. Enda kravet var att det skulle vara relativt ostört. 

 

Bearbetningen av materialet skedde genom en innehållsanalys och började med att sortera ut 

svaren på frågorna ur materialet då mycket av svaren på frågorna gick ihop i varandra. Detta 

gjordes genom att färgkoda stycken beroende på innehållet för att göra det tydligt vart i 

transkriberingen som svaren på frågorna fanns. Därefter lades alla stycken med samma färg 

över i ett dokument för att göra en jämförelse av lärarnas olika svar för att hitta likheter och 

skillnader. Minst två av fyra lärare behövde ha samma åsikt för att svaret skulle tas upp som 

någonting viktigt, helst tre. Även andra intressanta ställningstaganden som inte exakt är 

svaren till frågeställningarna men ändå relevant för sammanhanget har sorterats ut och fått 

underrubriker för att göra frågeställningarna ännu mer intressanta. 

 

Etiska aspekter 

Det finns en hel del etiska aspekter som är viktiga att gå efter inom forskning för att se till att 

allt går till på rätt sätt och att ingen kränks. Från och med den 1 januari 2004 gäller en ny lag 
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om etikprövning som är till för att skydda den enskilda människan och respektera 

människovärdet i forskningen (2003:460). Inom forskningen om humaniora och samhället 

väger individskyddskravet tungt och denna studie kommer att baseras på detta.  

Individskyddskravet är uppdelad i fyra olika delar (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) som kommer att tas hänsyn till och vara en 

riktlinje i behandlingen utav intervjuerna (Vetenskapsrådet, 6). I och med att denna studie har 

intervju som metod är det framförallt de medverkande lärarna som detta berör.  

I enlighet med informationskravet har lärarna fått ett mail samtidigt som de blev tillfrågade att 

vara med i studien. Detta mail innehåller vad syftet är med studien, de berörda 

frågeställningarna, metoden för arbetet, vem det är som gör studien och vad informationen 

används till. De blir även informerade om att deltagandet är frivilligt och att man kan dra sig 

ur projektet när som helst (Vetenskapsrådet, s.7). 

I enlighet med samtyckeskravet får varje deltagare bestämma själv över sin medverkan och ett 

samtycke krävs innan intervjun äger rum. Alla de berörda deltagarna i denna studie har gett 

sitt samtycke att vara med efter att ha tagit del av informationen kring projektet och det finns 

dokumenterat via mail. Deltagaren var även medveten om sin rätt till att avbryta och lämna 

projektet när som helst utan konsekvenser (Vetenskapsrådet, s.9-10). 

I enlighet med konfidentialitetskravet är all personlig information kring de medverkande 

kodat för att ingen ska kunna identifiera de medverkande. Även allt material förvaras så att 

ingen utomstående kan ta del av någon som helst information i projektet så länge det inte är 

publicerat. De intervjuade lärarna är benämnda i siffrorna 1, 2, 3 och 4 (Vetenskapsrådet, 

s.12).  

I enlighet med nyttjandekravet får informationen i denna uppsats inte användas vidare. Inte 

heller får information får intervjuerna användas förutom i denna uppsats (Vetenskapsrådet, 

s.14). 

 

Validitet och reliabilitet 

Kvalitativa intervjuer och reliabilitet menar Trost (1993, s.102) är en aning malplacerade 

bredvid varandra då de frågor och svar man vill ha i en kvalitativ studie är riktade för att 

komma åt och få veta exakt hur den intervjuade tycker och tänker. Reliabilitet innebär 

trovärdigheten i tillexempel i en studie och genom standardisering och att räkna värden kan 
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man få en högre reliabilitet. Denna studie går inte ut på att räkna värden och därför är det 

svårt att få en hög reliabilitet. För att ändå höja reliabiliteten i denna studie är en intervjumall 

skapad inför intervjun. Detta för att alla de intervjuade ska få samma frågor ställda till sig och 

därmed göra intervjun lite mer standardiserad. Om man istället ser både reliabilitet och 

validitet i en moralisk mening så kan man istället se studien som en pålitlig person (Kvale 

2009, s.263). All hantering som tolkning av material ska vara som originalet och därför kan 

det noteras att transkriberingen enbart har gjorts utav mig. 

 

Validitet i sig själv innebär att man mäter det som avses att mäta. För att de intervjuade inte 

ska sväva iväg allt för mycket när det är öppna frågor har det krävts att liknande frågor ställs 

igen för att få ett så korrekt och tydligt svar som möjligt. Ställer man en fråga om veckan vill 

man inte veta om ”i allmänhet” (Trost 1993, s. 101). För denna studie innebär det också att 

jag varit noga med att enbart intervjua lärare med behörighet för grundskolan och minst 

jobbat i 5 år. Frågorna i intervjun är valda utifrån syftet och frågeställningarna i uppsatsen och 

eventuella följdfrågor är enbart ställda om så krävts för att få djupare i förståelse i hur den 

intervjuade tänker. Validiteten däremot kan ha ändrats då varje intervjuad lärare kan ha 

förskönat eller valt att inte tala om allt som skulle kunna sägas. För att därför få bilden så 

korrekt som möjligt erbjöds även de intervjuade att få korrekturläsa transkriberingen om så 

önskades. 

 

Metodkritik 

Att använda sig av kvalitativ intervju som metod kan medföra en relativ dålig tillförlitlighet 

då det finns flera faktorer som kan spela in. Uppsatsen i sig är inte statistiskt mätbar och det 

finns inga fasta värden att analysera. Istället har frågor ställts som kan vara relativt lika för att 

verkligen fastställa svaren och att minska missförstånd. 

 

Intervju som metod kan även medföra att svaren påverkas av en rad faktorer. Det kan bland 

annat vara situationen som gör att den intervjuade inte känner sig bekväm och där av undviker 

att säga hela sanningen men det kan också påverkas vad man som intervjuade väljer att säga 

under intervjun. I denna studie upplevdes det skillnad mellan intervju 1 och intervju 4 då man 

blev mer medveten under tidens gång hur mycket den som intervjuar kan styra intervjun. 
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Därför bör man enbart hålla sig till de fasta intervjufrågorna för att påverka svaren så lite som 

möjligt. 

 

Det finns även en tolkningsbarhet i hur man kan svara på frågorna vilket gör att det finns en 

chans att de intervjuade svarar relativt olika på frågorna. Detta kan i sin tur göra att en 

jämförelse av svaren är svår. Svaren på frågorna kan även gå ihop i varandra vilket har 

resulterat i denna studie att några av de intervjuade har svarat på två frågor i en fråga helt 

omedvetet. Resultatet har ändå använts. 

 

Det kan även finnas missvisningar i tolkningen av resultatet då jag bland annat känner till det 

olika skolorna och deras organisation. Det kan även påverka resultatet genom att jag känner 

vissa av de intervjuade. Om studien hade gjorts om hade fler intervjuer bokats in och de 

intervjuade hade valts ännu mera slumpmässigt och gärna från skolor utspritt över hela 

Stockholm för att få en större tillförlitlighet och åsikter från en bredare synvinkel. 

Resultat och analys 

I detta stycke kommer resultatet från intervjuerna med lärarna att presenteras utifrån de tre 

frågeställningarna i syftet. Min ambition är att ta fram lärarnas åsikter om ämnet idrott och 

hälsa i relation till elevers hälsa och mängden idrott i skolan. Inom varje rubrik finns det några 

underrubriker som beskriver olika moment inom frågeställningarna för att tydligare göra 

åsikterna framträdande. I slutet av varje rubrik kommer jag att koppla resultatet till det två 

teoretiska perspektiven i denna studie och försöka förklara olika resonemang ur resultatet. 

 

Syfte med ämnet idrott och hälsa 

Alla lärare uttrycker sig som om det på något sätt är viktigt att få eleverna att röra på sig, 

antingen via praktiska lektioner eller grundande arbete med att få eleverna att förstå varför vi 

har idrott och få en inblick i hälsa och rörelse. De viktigaste som tagits fram är att eleverna 

ska få en rörelseglädje som får dem att vilka röra på sig även som vuxna. 

Rörelsemomentet så att de har ett livslångt…eh…en livslång glädje till att röra på sig när de slutar 

skolan. Det är de jag önskar att de tar med sig. Det är väl att få en inblick i rörelse och även hälsa och 

friluftslivet. Det är det som står med att man ska ha fokus på. Sen se så att man kanske ska ha lite mer 

fokus på det praktiska momentet. Att man ska ha fler lektioner så att de får från tidig ålder en inblick 

och glädje att röra på sig hela tiden. Jag tror att om man har kanske väldigt få lektioner när man är 

väldigt liten då och om man inte har någon aktivitet på fritiden då slutar man idrotta när man kommer 
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upp i pubertenen och det blir jobbigt när man växer och blir stor liknande. Man får sämre kondition och 

sämre rörlighet. Då är det många som slutar och vill inte gå på idrotten. (Lärare 2) 

Alltså det som jag tycker är viktigaste det är ju att man faktiskt får dem att dels röra på sig under dagen, 

det tycker jag men framförallt att ta ett ansvar för sin motion och sin hälsa. Att få dom att lixom, att inse 

det. En förståelse, och det är inte så himla lätt. Men jag tycker att vi måste skapa en rörelseglädje 

framförallt en vilja till att ta hand om sig själv och det kan vi bara göra genom å skapa rörelseglädje, 

regelbundet och sen hur man gör det, jag menar man behöver inte alltid vara nere i idrottshallen eller i 

ute eller sådana saker. Man kan vara i klassrummet också. Och där kan jag tycka då att…ja...man skulle 

nog då tänka om men vi behöver ett helhetsgrepp. Man behöver inte alltid ha idrott ombytt. (Lärare 1) 

Förutom rörelseglädje uttrycks det att eleverna måste få röra på sig både för att göra idrotten 

mindre jobbig men även för att vilja röra på sig som vuxen. En av lärarna uttrycker sig 

specifikt om att det viktigaste i huvudtaget är att eleverna får röra på sig då det finns några 

som annars inte rör på sig alls utöver idrotten. Läraren uttrycker även att det gäller att få 

eleverna att hitta någonting roligt att utöva för att stanna och orka röra på sig vilket även 

lärare 2 uttrycker i sitt citat ovan. 

Alltså människan är ju byggd för att röra på sig. Det gör vi inte så mycket nu för tiden så ska man se det 

så, så är det ju det viktigaste syftet på något sätt att få folk att, ungdomar, att i alla fall röra på sig NÅN 

timme i veckan. Så skulle jag säga. Sen kan man ju gå in och titta på en massa vidare faktorer men det 

viktigaste är väl att få folk att kanske: 1 röra på sig. Många rör på sig väldigt lite och få dom att kanske 

hitta någonting som de tycker är lite roligt. För det är ju sällan så att…att röra sig tar ju emot, det är ju 

jobbigt för att när man säger så här att idrott är roligt. Det är ju en definitionsfråga kan man ju säga. 

(Lärare 3) 

Lärare 4 svar skiljde sig mer från de andra då fokus istället låg på den sociala kompetensen 

och att få eleverna att kunna samspela med varandra genom idrotten. Däremot om hen nu 

skulle relatera till den nyaste kursplanen i form av Lgr11 så anser hen att kursplanen istället 

säger att lärarna på skolan ska fokusera på att få eleverna att förstå varför de utövar idrott och 

därigenom ge dem en rörelseglädje. 

Innan Lgr 11 så hade jag ju den sociala kompetensen som det stora målet. Det vill säga genom lek lära 

sig hantera livet på något sätt. För kan man lära sig hur leken fungerar och respektera lekens regler så 

har man ett mycket lättare sätt att kunna gå vidare i övriga livet och förstå vad livet går ut på. Så att 

sociala samspel men nu med den nya kursplanen så har vi det nya tänket som vi har är att eleven ska 

förstå varför vi har idrott. Mer än att de har idrott. Och hur vi går vidare i det är ju lite svårare. Så att vi 

känner oss fram men vi har kommit ganska långt. För att helt plötsligt jobbar vi ju mer med teori än vad 

vi har gjort förut. (Lärare 4) 

 

Lärarnas synpunkter med kursplanen, ämnet och kollegorna 

Vissa av lärarna har funderat en del på problematik i framförallt idrottsämnet som bland annat 

gör att deras syfte med idrottsundervisningen inte alltid efterlevs som de vill. Vissa problem 

är mer förankrade i ämnet i sig medan andra problem är mer generellt för hela kursplanen och 

därför stör ämnet. Fyra olika områden trädde fram genom att minst två personer pratat om 
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ämnet i intervjuerna och dessa har klassats in i grupperna mer rörelse, idrotten är sekundär, 

teori, och flickämne. 

Lärare 1, 2 och 4 sa specifikt att de skulle vilja lägga in fler pass med någon form av fysisk 

aktivitet för att eleverna enbart ska få röra på sig. Dessa pass behöver inte bara vara 

idrottslektioner utan kan vara raster eller lärarledda aktiviteter men huvudsaken att det är ett 

komplement till idrotten med fokus på rörelse. Det viktiga är att de ska få utlopp för sin energi 

och att det gynnar inlärningsförmågan i resterande ämnen. 

Jag har vart mig in lite på det här som jag har pratat med kollegerna om att jag tycker att det vore 

ganska bra att man skulle kunna ha en sådan här stående, pågående verksamhet på mornarna eller bara 

att man har kortare pass. Bara 30 minuter, jag skulle gärna kunna tänka mig två 30 minuter och så två 

45. Så att det nästan blir 4 tillfällen i veckan och så skulle de komma ner och så ska man bara ha en 

form utav cirkelträning eller hinderbana så att de bara rör på sig. För det måste vara det vi ändå ska 

stimulera, rörelseglädje och motion. (Lärare 1) 

Jag tror det är rörlighet, att man måste sätta in som jag sa där, att rasterna är lite mer att man är ute och 

rör på sig tillsammans. Så som mer på mellanstadiet där då det är rast så går man ut och leker och det 

gör man året om likaså. Men jag vet inte hur man skulle kunna få över det till högstadiet och gymnasiet. 

Jag försökte ju som elev själv alltid gå ut på rasterna men det gör inte eleverna i samma utsträckning 

som då. Det kan planeras in från skolledningen, att man tar sin klass och sen gör man någon fysisk 

aktivitet där man kan gå ut och gå med dom innan eller efter lunch eller mitt på dagen eller så… det är 

sant. Och det är ju några skolor som schemalägger en promenad eller så. Och det kan ju vara en hjälp 

för alla. Vi har ju årskurs 6 i vårt arbetslag. Och jag ser ju när de har långa raster att de ligger runt på 

golvet och brottas och rör på sig och springer och tjoar och så där. Istället för rast att de bara inte gör 

någonting så borde det vara egentligen aktivitetsrast eller fysisk rast. Att man har någon som går ut och 

går med dom eller aktiverar dom med någon lågintensivaktivitet. För att slippa den här ljudnivån för 

den här ljudnivån gör ju att de blir stressade och inte kan fokusera på skolarbetet så genom motion så 

får de ju möjlighet att koppla av och ladda sina batterier. (Lärare 2) 

De två lektionerna som vi har tror jag är bra sen om man har komplement i en annan form som kan vara 

dans, rytmik, aktiviteter på skolgården, andra så att säga… så vet vi ju att det är till godo. Alltså kan 

man få… jag tror att det kan vara svårt att ha tre idrottslektioner på 60 minuter. Det tror inte jag… det 

är nog max lixom. Men det måste bli i en annan form kan jag tänka mig då kan det funka. Alltså förut 

hade vi alltid att man skulle gå ett varv runt skolgården innan maten, innan eller efter. Eller att man 

alltid skulle vara med i rastbon och gjort någonting. Kanske lite mer oorganiserat. (Lärare 4) 

Även fast lärarna är inne på samma spår genom att de flesta skulle kunna tänka sig att det 

vore bra om det fanns något komplement i form av fysisk aktivitet under skoltid så visar det 

sig att två av de intervjuade tycker att idrottsämnet i sig har fått en sekundär plats hos både 

elever, kollegor, ledning och föräldrar. De upplever att det är få som ser idrotten som ett lika 

seriöst ämne som de andra ämnena i skolan. Vilket i sin tur leder till att idrotten får mindre tid 

och att många ser förbi ämnet för att det inte räknas som viktigt. 

Ibland så är idrott och hälsa sekundärt. Just nu tycker jag faktiskt att det har blivit ett sekundärt i 

förhållande till andra ämnen. Att man, det har nog inte lika hög status som det hade förut. Hos eleverna. 

Och många. Man har funderat många gånger på det här. En sak tror jag kan vara lite bekvämlighet och 

sen har ju faktiskt ämnet idrott förändrats genom tiderna. Även fast man inte rullade ut en boll förut så 

var det lixom så att… nu är det så mycket målfokusering vilket innebär att många gånger så tror jag att 

just idrottsämnet har fått lite konkurrens med det här, målfokuseringen. Det blir lite jobbigt, man måste 

prestera. Man upplevde att det var lek även fast det var ju betydsättning då också. Men det va ah… Det 
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är mer komplext kan man ju säga eftersom det är tydligare saker, både teori och praktik, du kan inte 

bara vara bra på en sak, det är ju den komplexiteten. (Lärare 1) 

Generellt så är de lite de jag har varit inne på förut. Det är för mycket fokus på att det ska vara kul. 

Både elev, kollega, So-läraren, rektorn… så det är inte ett så viktigt ämne. De ska ha kul och röra på 

sig. Det tror jag är den största problematiken faktiskt. Det leder ju till lite som jag var inne på tidigare. 

Har man ingen ledning som tycker att man kan offra tid och pengar på att ha friluftsliv. Då blir det inget 

friluftsliv. Tycker man inte att ämnet är så viktigt så kan man säkert dra ner ämnet från tre timmar till 

två timmar. Vilket i sin tur kanske leder till att eleverna inte direkt får röra på sig mer. Det blir ännu 

mindre och alla studier visar ju tvärt om. Alltså man har ju också sätt att skolor med mycket idrott på 

schemat visar ju generellt sätt lite högre resultat i alla andra ämnen också. (Aa, de är väl de att man, 

kanske sitter lite för många människor på ledande positioner som själva aldrig har haft någon glädje av 

idrott. De växte upp på den tiden när de, nisse och kalle ni får välja lag, här har ni banden och det 

kanske är lite för många av dom som fick band sist som är högt uppsatta, kanske.) (Lärare 3) 

 

Lärare 3 är den enda som i klartext säger att hen upplever att idrottsämnet innehåller för lite 

teori än vad som undervisas trots att det finns ett motstånd till det. Hen vill att ämnet ska få 

samma status som vilket ämne som helst och att folk ska förstå värdet i det. Många andra 

tycker att idrottsläraren istället kan låta eleverna ha lite kul och låta idrotten vara ett ämne där 

pressen minskas på dem. 

…fortfarande upplever jag att det är för lite teori men det är väl det man kanske får kämpa med både 

som förälder och andra, andra kolleger alltså inte lika mycket andra idrottlärarkolleger utan framförallt 

andra ämneskolleger som tycker att: kan de inte få ett ämne i veckan där de bara får ha lite kul lixom. 

(Lärare 3) 

Genom intervjun visar det sig att idrottslärarna känner att de är tvungna att lägga in teori till 

skillnad från tidigare och att det har ökat trots att de samtidigt hävdar att de vill ha mer tid till 

rörelsemomentet i idrott. Istället måste tiden därifrån tas och därför minska det som klassas av 

andra som kul. Detta upplever lärarna framförallt har kommit med Lgr11. 

Ja det är en stor skillnad. Men det är ju det att man måste dokumenter på ett helt annat sätt än man gjort 

förut. Och eleven måste dokumentera sitt lärande så att jag har fått en oerhörd mycket större belastning 

i skrivandet. Dokumenterandet. Det är flera timtal. Det vi har nu, vi satt och räknade och vi har säkert 

25 timmars jobb framför oss innan skolavslutningen i bara att fylla i LPP:erna och det är ju 

helt…aa…som vi inte har haft förut på samma sätt. Och det är förberedelse för deras betyg i årskurs 6 

så vi ska kunna ha den dokumentationen från 4an. Mycket handlar om att vi har haft en LPP, dom vet 

vad det är de ska ha gjort, de fyller i den och jag svarar och de svarar igen. (Lärare 4) 

Mer teori än när man själv var elev och när jag började, när jag hade Lop94. Även då fanns det lite 

teoretiska moment men nu är det ju ändå lite mer tycker jag. Det har ökat. (Lärare 2) 

Oftast så har det blivit när jag har tittat på det sen det kom. Det är, de målen som det står samtala om det 

blir oftast skriftliga uppgifter på något sätt för det är väldigt… jag skulle ha svårt… jag har inte hittat 

någon metod eller annat sätt att lixom okej, vi sätter oss i någon ring och samtalar om det här så har jag 

en klockren bild om du har C eller E eller F lixom. Så det har väl blivit skriftliga delar och då har man 

väl på nått sätt fått känna att man varit tvungen att ha lite föreläsningar och liknande och så då i teori, 

träningslära och kost och sådana sakar och hur det påverkar. (Lärare 3) 

Lärare 1 var den enda som tog upp det faktum att hen gärna skulle vilja se ämnesövergripande 

arbete för ett sätt att minska på teorin under idrottslektionerna. Hen påstår att hen inte ens vet 
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vad de andra lärarna arbetar med tillsammans med eleverna i de andra ämnena trots att de 

sitter bredvid varandra i lärarrummet. Detta upplever hen lite skamligt. 

Det är det ju en hel del teori som sagt var och tittar man som sagt var, vi behöver och det borde vara ett 

krav för samtliga skolledningar tycker jag att man faktiskt betonar vikten av ämnesövergripande. Jag 

tycker det vore så ENKELT om man som skolledare skulle faktiskt säga så här att, jag vill ha in två 

arbeten ifrån ett arbetslag där det är ämnesövergripande för då behöver, vi skulle inte behöva vara jämt 

att idrotten, okej, nu säger vi idrotten så, okej! men vad kan idrotten och vi göra och då tar vi väl den 

då. Det skulle vara så HIMLA enkelt. Jag vet inte ens i år, kan jag säga nästan vad de gör på biologin 

bland niorna och det är skrämmande. Jag sitter bredvid den läraren också [haha]. Det är så lätt att 

planera själv. (Lärare 1) 

 

Genom att frågan ställdes kring läroplanen för idrott och åsikter om denna så var det två av 

lärarna som båda tog upp att de tyckte idrotten idag hade blivit mer utav ett tjejämne än förut. 

Detta på grund av att idrottämnet i sig har blivit mer teoretiskt. De hävdar att tjejerna har det 

lättare att skriva och tycka om att plugga medan de killar som är bra motoriskt kanske är 

jättedålig på att formulera sig skriftligt och därför sänks deras betyg. Detta hävdar lärare 1 att 

det kan göra att vissa elever tappar intresset för idrott och där med även eventuellt lägga av. 

Det här har ju blivit ett flickämne nu för att flickorna har lättare att kunna redovisa vad de kan. I den här 

åldern kan flickor oftast skriva snyggare, bättre och snabbare. Så därför har de lättare att redovisa så att 

säga, de här sakerna så att visst är det så, absolut! Pojkar kan inte skriva så pass mycket och så pass 

snyggt. Så många, en hel del klarar inte det. Det har blivit ett flickämne om man nu får säga så. Ne men, 

vi sitter och pratar om det i praktiskt och estetiskt ämne, det här handlar inte bara om praktiska ämnen, 

det handlar om musiken, bilden, slöjden, det ät jättetydligt. (Lärare 4) 

Alltså jag tycker att den nya läroplanen och sen med betygsgrundande i huvudtaget det gynnar många 

gånger tjejer. Det kan jag tycka. Men samtidigt, de svaga tjejerna kanske inte det gynnar lika mycket. 

Men just det här mellan och uppåt för att, om man nu ska generallisera så här så kan jag tycka många 

gånger just det här när det kommer det här teoretiska. Och när det kommer hälsoaspekten och sådana 

saker så är det fler tjejer som på något sätt spinner vidare. Jag ska inte säga att de har bättre 

förutsättningar men ja, det vet vi ju sedan alla andra ämnen det är, en del tjejer är faktiskt lite lättare att 

tycka att det är kul att plugga. Och jag tror det är där många gånger att man kan tappa. De lägger av. 

Ja och då kan man fråga: Hur är man som lärare då med tanke på att vi har ämnet för hälsoaspekten och 

jag ska ju lixom lära för livet och få dem att tycka att idrotten är positivt. Så att där kan jag tycka just 

med den nya läroplanen att mm…lite motarbetat. (Lärare 1) 

 

Avslutande kommentar 

Rörelsemomentet är någonting som många förknippar just med ämnet idrott och hälsa i 

skolan. Detta är även fokus av vad lärarna tycker själva är syftet i relation till att eleverna ska 

få en livslång glädje i att röra på sig. Flera av dem relaterar till forskning om att barn som 

utövar fysisk aktivitet som unga även har större chans att fortsätta som vuxen vilket även är 

ett önskvärt mål utifrån syftet med idrott och hälsa. Flera av lärarna upplevs däremot tycka av 

att det sker en motarbetning av syftet på lite olika plan. Framförallt har teorin tagits fram som 
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en skillnad från förut som inte verkar vara helt färdigtetablerat idag inom ämnet idrott och 

hälsa i skolan. Lärarna vill skapa en atmosfär där alla elever tycker att det är kul att röra på sig 

men lärare 1 hävdar bland annat att teorin hämmar de aktiva eleverna som samtidigt inte är 

bra inom de teoretiska ämnena. Denna läroplan gynnar mellanskiktet som helt plötsligt har en 

chans att bli bättre i ämnet idrott och hälsa på grund utav att de kan läsa och skriva sig till det 

istället för att springa sig till det. De elever som däremot är bra rent motoriskt och på att 

fysiskt utöva ämnet förlorar på det då de inte längre kan kommunisera sin kunskap med 

kroppen längre. De eleverna kan inte motta sig läroplanen eller i alla fall inte kommunisera 

till lärarna på ett sådant sätt att de kan bedöma kunskapen.  

Lärarna upplever att idrotten har hamnat bakom andra ämnen och där med prioriteras den inte 

lika mycket i vissa skolor. Detta gör att de inte kan vissa kriterier i läroplanen i den 

utsträckning som de skulle vilja. Detta kan ha förankring i både ur ämnesfokus men även ur 

det sociala fokuset. Med det menar jag att det kan ligga en förankring i att idrottsämnet i sig 

har en historisk bakgrund som gör att det finns vissa förväntningar eller föreskrifter att ”så ska 

det vara”. Förväntningar har inte riktigt anpassat sig efter dagens läroplan och därför finns 

dessa problem som lärarna upplever det. Även ut det sociala fokuset påverkas läraren utav 

andra kollegor runt omkring och även av skolledningen. Utan ett stöd från resten av skolan 

kan vissa delar i läroplanen för idrott vara nästan omöjliga att utföra. Där av påverkas lärarnas 

tolkning utav läroplanen utefter vad som omgivningen förväntas av dem och i det här fallet 

verkar det skapa konflikt med vad professionaliteten hos lärarna säger att de måste få med i 

sin undervisning. 

Att lärarna i denna studie till ha mer rörelse hos eleverna framkommer men samtidigt visar 

tendenser på att bland annat teori har fått en mer betydande roll i ämnet som har gjort att 

rörelsen har minskat. Flera hävdar att de måste kompromissa mer och försöka pussla ihop det 

och lärare 1 anser det nästan skamligt att inte ens veta vad andra lärare på skolan sysslar med 

på sina lektioner med eleverna. Detta beteende kan relateras till organisationen collection 

code genom att samarbete saknas och enbart jobbar ämnesmässigt. Denna organisationsform 

känns en aning gammal i och med att även idag ska ämnet idrott och hälsa innehålla teori. 

 

Mängden idrott i skolorna 

Lärarna gav överlag samma svar på hur mycket tid eleverna fick till idrott i skolan. Lärare 4 

däremot hade 20 minuter mer idrott med sina elever än vad de andra hade vilket är över 
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minimumgränsen för vad den kommunens skolor har i allmänhet. Flera gav även en notis om 

att de har profilval i idrott för de elever som väljer det men uppläggen kring detta verkade 

lärarna generellt sätt inte så stolta över.  

De har 100 minuter i veckan. Ja profilvalet är kvar. Det är 60 minuter tror jag i år och så fantastiskt, den 

ligger sista timmen på fredag, den verkar bra…Och precis, vilka är det som väljer profilen? [haha] Det 

är de aktiva eleverna som då har matcher på kvällen och de och som då tycker att de kan få gå hem. 

(Lärare 1) 

I veckan två pass som är 50 minuter långa. Sen är det vissa som kan få välja profil idrott och då är det 

ett 80 minuters pass till. (Lärare 2) 

100 minuter, 2 x 50 minuter. I år har det funnits profil också att man har kunna haft 80 minuter till tror 

jag. Men då är det inte en idrottslärare som har haft den. [Haha] Så jag skulle säga 100 minuter punkt! I 

veckan delat på två. (Lärare 3) 

Vi har 2 x 60. (Lärare 4) 

 

Fördelningen av momenten i idrott 

Två av fyra lärare pratar om blockundervisning när frågan om fördelning av de olika 

momenten i idrott och hälsa tas upp. Detta innebär att man har samma moment under ett visst 

antal lektioner i rad för att eleverna ska veta vad det är man håller på med just nu. Båda två 

upplever det som positivt att eleverna är med på vad det är som är i fokus under lektionerna 

just nu men detta system verkar vara relativt nytt och att det kommer som direktiv från 

skolverket. 

Ofta är det ju bara block, vi kör tre stycken lektioner redskap sen tar man bort det. Man har det inte i 

huvudtaget på hela året. Samma sak med dans, vi kör ett block här nu med 3-4 lektioner. Ni gör en dans 

och sen är ni färdiga. Och det är så skolverket vill för att man ska kunna sätta de här målen och eleverna 

ska veta exakt och så ska de veta när det tar slut. Det har ju, det har ju vi haft en jättestor diskussion om. 

För vi har ju försökt att tänka att vi har redskap vid ett tillfälle i veckan och så har man boll eller styrka 

beroende på om vi ska sätta. Så det är två olika moment som ska, Så hade vi ju alltid förut. Men så 

tycker ju inte skolverket egentligen att man ska ha. Och det kan jag tycka är synd men i och med, 

däremot kan jag tycka att det är bra på det sättet att eleverna vet ju faktiskt, det här jobbar vi med nu. 

(Lärare 1)  

Vi har ju varit på väldigt mycket konvent och vi har fått mycket kritik på hur vi har utformat lektionerna 

förut. Då har ju vi i den här åldern har man haft något slags smörgåsbord så har man roterat med kanske 

sex olika aktiviteter så återkommer man. Men det får vi ju inte jobba med, så får man inte jobba. Det 

ska vara tydligt att man jobbar i block precis så som man gör nere i klassrummet. Så att är det så att jag 

har några som hatar allt som har med boll så kommer de ha en 6 veckorsperiod med boll. Då kommer 

de inte få ha någon gång utan de kommer ha… finns det några som är lite kovalenta som faktiskt tycker 

att det är kul att röra sig men allt som heter kroppskontroll är det värsta så kommer de ju sitta och ha de 

här 6 veckorna med bara det. För att vi ska kontinuerligt… vi trodde inte att det skulle gå så bra som det 

har gjort. Det gick nog bättre än vad vi trodde så vi jobbar nu med blockundervisning. Där vi plockar 

upp alla delar i läroplanen. (Lärare 4) 

Lärare 1 talade om att hen tidigare hade jobbat med principen en lektion boll och en lektion 

icke boll varje vecka men att skolverket inte längre tyckte att man skulle jobba på det viset. 

Däremot hävdar lärare 2 att hen fortfarande jobbar enligt den principen när lektioner planeras. 
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De lärare 2 verkar lägga mest fäste vid är att se till att det finns flera pass av de momenten 

som specifikt finns med i läroplanen så som dans, orientering och simning. Detta för att göra 

bedömningen så rättvis som möjligt och att man kan ta igen momentet i fall att man är sjuk. 

Själv upplevde hen att vissa moment enbart fick ett fåtal lektioner under sin egen tid som elev 

vilket hen vill försöka motverka idag. Förutom dessa moment så medger lärare 2 att det blir 

mycket lekar, rörlighet, boll, kondition och styrka utöver det. 

När vi planerar så har vi ett bollpass och ett icke bollpass i veckan. Sen försöker jag att det som står i 

kursplanen med orientering, dans, simning, att försöka göra det varje termin så att man verkligen ser till 

att bedöma de kunskaperna. Och förmågorna. Jag brukar tänka när jag var elev då tror jag att jag hade 

kanske, då hade vi kanske en dansdag per termin eller en dansdag per läsår kanske det var till och med 

det tyckte jag var väldigt kul men om man var om man skulle vara sjuk vid det tillfället så har man ju 

inte visat sina kunskaper och därför försöker jag att kanske försöka ha 3-4 pass varje termin dans 

tillexempel. Sen orientering 4-5 pass orientering per termin. Sen är det ju mycket lekar och rörlighet 

och så där. Boll och lekar, kondition och styrka. (Lärare 2) 

Detta kan tolkas som att majoriteten av tiden ändå läggs på rörelse, lekar, boll och kondition 

och det är just problemen med fördelningen av momenten i relation till betygsättningen som 

lärare 3 istället väljer att svara på. Hen medger att till exempel momentet friluftsliv blir lite 

bortplockat från resten av idrotten då det är svårt att få med det på ”vanliga” lektioner och 

därför blir det inte speciellt många tillfällen totalt. Därför gäller det att eleverna är med på 

dessa lektioner för att en bedömning ska vara möjlig. 

Alltså det blir ju, det är det som är de svåra lixom. Det är, om man tittar på de där tre grundstenarna 

lixom så blir det ju väldigt, alltså, utan det där som jag sa tidigare för att försöka få in friluftsliv så blir 

ju man kan göra vissa smågrejer i skolan på lektionstid lixom, 50 minuter. Annars är ju det momentet 

utplockat ur själva ämnet lixom, har vi lyckats få det till här i alla fall. Men och sen blir det ju 

fruktansvärt… vilket jag skulle säga typ… för att göra det enkelt om vi tar ut nästan hela momentet 

friluftsliv, sen är utevistelse beroende på hur man lägger in det. När vi är ute och leker lekar i skogen så 

tänker jag inte ute på konstgräsplanen utan mer i skogsområdet när man leker terränglekar och sånna 

saker. Det kan man få in och det blir några lektioner kanske på våren och några på hösten. Det är inte 

många procent. Sen hamnar man max 25 procent på hälsodelen mer teoretiskt kopplat. Resten är ju 

rörelse men sen kan man som sagt, det beror på hur man tittar.  

Hen fortsätter att prata om otydligheten med vad som räknas som vad i och med att fler 

moment går in i varandra. Men som helhet verkar lärare 3 se fördelningen som 75/25 mellan 

rörelsemoment och teori. Detta ser hen som ett stort problem då det blir orättvist när man 

sedan ska sätta betygen. En elev som har A i alla rörelsemoment och får E på teorin får som 

slutbetyg högst D trots att 75 procent av betygen varit A. 

Men generellt sätt kanske man ska säga att någon slags 75 procent rörelsemomentet lixom. Och 25 

procent teori. Och då blir det lite jobbigt när man betygsbedömer då när eleven är A på typ all rörelse 

och E på teoridelen. Då är det D i högsta betyg lixom. (Lärare 3) 

 

Bör någoting prioriteras mer? 
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Att kunna prioritera någonting mer kan vara svårt då vissa av lärarna uttrycker sig som om de 

redan idag har svårt att hinna med och försöker få in allt som ska vara med. Att då lägga in 

någonting eller ge det extra tid kan bli problematiskt. Lärare 2 upplever att de mest bara 

försöker hinna med det som står i kursplanen. Hen hävdar att teoridelen idag har ökat till 

skillnad från förut men att det fortfarande är för lite som verkligen undervisas i skolan om 

man tittar på vad kursplanen säger. Även lärare 3 är inne på samma spår och skulle vilja lägga 

in mer teori men att det finns ett motstånd från föräldrar och andra ämneslärare som tycker att 

eleverna ska för en gångs skull slippa det teoretiska. 

Det var en svår fråga. Det vet jag inte. Jag försöker bara hinna igenom allt som står i kursplanen så där 

[haha] sen blir det mer eller mindre av olika moment och områden som jag nämnde tidigare så har 

teoridelen ökat men det kanske fortfarande är för lite om man jämför med vad kursplanen säger eller 

önskar så där. Men det är ju svårt när det inte är så detaljstyrt kursplanen att det är ganska öppet att 

tolka. Eh... aa, så svårt. (Lärare 2) 

Fortfarande upplever jag att det är för lite teori men det är väl det man kanske får kämpa med både som 

förälder och andra, andra kolleger alltså inte lika mycket andra idrottlärarkolleger utan framförallt andra 

ämneskolleger som tycker att: kan de inte få ett ämne i veckan där de bara får ha lite kul lixom. Men det 

är ju fortfarande, det är ju sådana här praktiska grejer skulle jag säga. (Lärare 3) 

Teorin verkar inte ha etablerats sig som det ska i skolan och det kommenterar lärare 3 genom 

att ge en skildring från sina egna skolkamrater som idag också är lärare men som väljer att 

lägga mindre tid på vissa delar på grund av att de själva inte tycker just de delarna är roligt. I 

det här fallet är det friluftsliv och utevistelse som exempel. Därför kan även andra delar ut 

idrotten så som till exempel teorin se väldigt olika ut på olika skolor. 

Jag tror fortfarande att det är så att teorin är väldigt olika på olika skolor om hur man bedömer det. 

Några kanske har tagit fasta att det ska vara samtal och så, saker och ting. Nöjer man sig med att alla 

eleverna var ju i alla fall här när vi pratade om det, att det är bra att ni äter lite grönsaker, bra då kan vi, 

då har alla fått ett A i det momentet och sen är det de andra som avgör. Men nej jag tror att det, ämnet 

är ju. Det är ju lite, sen är det många idrottslärare som lägger in personliga tankegångar. Att… jag vet ju 

kompisar till mig som man pluggade med som bara: jag kommer aldrig mer, jag hatar att var i skogen. 

Jag kommer aldrig att göra det. Och det känns ju lite konstigt. Det vore ju som om jag som mattelärare 

skulle säga att det är skittråkigt med geometri så det momentet de skiter vi i. Då skulle man ju ganska 

snabbt, inte få sparken men folk skulle ju ifrågasätta. (Lärare 3)  

Sedan påstår även lärare 3 att friluftsliv sätts lite i skymundan och att där av borde det 

prioriteras mer. Hen hävdar att det bland annat är skolledningen som inte backar upp 

idrottsämnet som gör att bland annat friluftslivet hamnar i kläm. 

Ne, alltså generellt så tror jag att om man tittar på skolvärden så tror jag att väldigt många, det här 

friluftsliv och utevistelse, att många mörkar. Eller alltså inte mörkar men man har ingen backup från 

skolledningen. Man har inga förutsättningar att genomföra det. Så eleverna får ingen utbildning i eller 

alltså ingen upplevelse i huvudtaget inom det momentet. Och det kan bli lite snedvridet. (Lärare 3) 
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Friluftsliv är ett av de momenten som kräver lite mer utav lärarna men även utav material, 

plats och tid. Detta gäller även simning vilket lärare 1 anser bör prioriteras mer då 

ungdomarna i den kommunen generellt är dåliga simmare. 

Jag tycker just i ***** här nu, framförallt, vi är svaga simmare! Och det är hemskt, vi är skärgårds 

kommun men vi är riktigt svaga simmare. Så simning är ett tycker jag och sen tycker jag allmänt 

konditionsträning. (Lärare 1) 

Två lärare skulle vilja kunna lägga in och prioritera en del som i dag inte finns med i 

kursplanen och det är samarbete och sociala tankar. De vill kunna eventuellt bedöma det men 

framförallt att det ska finnas med på ett betydelsefullt sätt i kursplanen så att man både kan 

jobba med och så att det får ett fokus i idrottsämnet. Lärare 4 anser att det är en otroligt viktig 

del inom idrotten både i skolan men även utanför skolan och idag kan man få högt betyg i 

idrott men bete sig som ett svin trots att det är en så pass stor del. 

Aa, sociala tankar runt varandra, alltså det ska tränas. Vi ska samtala under det… eller alltså man ska 

träna det under leken och man ska samtala under leken när det blir fel. Jag skulle vilja att det på något 

sätt skulle kunna betygsättas. Eller det ska stå i skolverket på ett helt annat sätt och framhäva att om det 

här funderar så får vi… alltså får vi bra klasser som fungerar och har bra förståelse att vi alla är olika så 

genererar det även vågor i klassrummet. 

I dag kan man bete sig som ett svin och ändå få ett bra betyg. Det kunde man inte förut. Idag ska inte 

beteendet ha någonting utan det är viktigt att jag kan motoriskt röra mig på rätt sätt och skriva men sen 

ett socialt beteende på ett sätt som är… vilket syns jättetydligt inom idrotten tycker jag är jättetråkigt. 

(Lärare 4) 

Någonting som jag upplever och tycker att det saknas, det är att få in det här med, för oftast när det 

gäller idrott så är det lagspel, samarbete, lekar att man samarbetar. Att man gör någoting ihop 

tillsammans med andra människor eller emot när man spelar mot lag och så där. Så det tycker jag bör 

stå i kunskapskraven. Hur väl man kan jobba och samarbeta med varandra. Och utvecklas och stärka 

varandra i positiv riktning i att utveckla sin hälsa. Ja, som en bra lagkamrat. Både fysiskt och psykiskt. 

Så det upplever jag saknas i kursplanen. (Lärare 2)  

 

Avslutande kommentar 

Mängden idrott i skolorna bör vara relativt lika då det finns vissa riktlinjer som skolorna ska 

förhålla sig vid enligt skolverket. De har satt 500 timmar under grundskoletiden som riktlinje 

för ämnet idrott och hälsa men att skolan får gå under det med max 20 procent i ett ämne om 

de vill. Studien visar att ingen av dessa skolor har gått under 500 timmar på 9 år då det skulle 

innebära strax över 90 minuter i veckan ungefär. Däremot är det enbart en av skolorna som 

har valt att lägga sin timplan över skolverkets direktiv. Resterande tre har valt att basera 

antalet idrottstimmar mot vad timplanen säger. Detta innebär att den skolar har mycket mer 

tid att disponera ut på de olika momenten. 
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Rörelse är ett moment visar sig få en hel del av idrottstimmarna men mellan detta så försöker 

lärarna att lägga in de specifika momenten så som till exempel simning, teori och friluftsliv. 

Dessa moment upplever bland annat lärare 1 och 3 att de inte får tillräckligt med tid. Varför 

detta inte får lika mycket prioritet kan vara på grund av att ledningen på skolan inte anser det 

viktigt att prioritera. Om vi ska relatera till denna studies teoretiska utgångspunkt så kan det 

förklaras med att lärarna styrs av att socialt fokus i och med att de styrs utav andras påverkan. 

Förutom ledningen så kan det även vara andra ämneslärare och föräldrar som också har 

åsikter som spelar in. Valet av stoff är alltså styrt av andra personer utifrån till skillnad mot 

när till exempel läraren själv väljer att avstå från att lägga tid på ett visst moment (lärarfokus). 

I och med att olika faktorer spelar in på vad som i slutändan lärs ut kan det ge elever olika 

kunskap vilket lärare 3 ansåg som ett problem. Bedömningen blir orättvis när elever som går i 

olika skolor undervisas på olika sätt eller bara får ta del av en viss typ av kunskap. Trots att 

det finns en föreskrift så som läroplanen är ämnet idrott och hälsa tillräckligt tolkningsbar för 

att det ska kunna bli orättvist. 

Även när man snedfördelar momenten i idrott och hälsa gör man eleverna orätt vilket blir 

problematiken som både lärare 3 och lärare 2 tar upp. Om fördelningen mellan rörelse och 

teori i dagsläget ungefär är 75/25 procent när den teoretiska delen blir mer och mer viktig 

skapar det en obalans i ämnet idrott och hälsa för både elever och för lärare. Med obalans 

menar jag att till exempel eleverna kan tappa intresset tack vare att de råkade få sämre betyg 

på ett moment som inte är så stort men som ändå sänker betyget betydligt. Eller att lärare 

känner att de inte finns tid för att låta eleverna röra på sig för att teorin tar över. Lärare 2 är 

istället mer inriktad på vad det får för konsekvenser om man har ett moment för få antal 

gånger under lektionstid. Det skulle kunna leda till att eleverna istället råkar missa 

undervisning som gör att läraren får svårt att göra en bedömning. Till skillnad mot andra 

ämnen där man kan ge eleven ett extraprov så är flera av momenten i idrott svåra att göra om i 

fall man missar tillfället som ges. Då betyder det istället att läraren måste ta tid ifrån någon 

annan del för att kunna ge eleven en till chans. Att elever missar delar blir en av de 

ramfaktorer som spelar in i undervisningen och som ingen påverka men som alltid kommer att 

finnas där. 

Att bete sig sportsligt är någonting de flesta har fått höra i skolan och det är i ringaste grad på 

tapeten idag med tanke på all våld kring bland annat fotboll men även hur man som spelare 

ska bete sig mot andra. Två av lärarna vill införa samarbete och social kompetens i 

undervisningen till den grad att det ska kunna spela roll i betygen. Tidigare hade skolan en 
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mer moralisk läroplanssyn som infördes efter andra världskriget och det är kanske närmare 

den läroplanssynen vi borde dra skolan närmare igen. I dagens läroplan finns det med 

samarbete i det centrala innehållet men däremot finns det inte som ett kunskapskrav.  

 

Lärarnas uppfattning om att ”hinna” 
På frågan i fall lärarna tyckte att det fanns tillräckligt med utrymme för att hinna med allt i 

deras undervisning så svarade tre av fyra nej. De upplever att det finns olika saker som tar 

emot och som gör att de inte kan hinna med allt de skulle vilja göra på lektionerna. Det beror 

bland annat på tid, bristande organisation från ledningen och förutsättningar som de olika 

skolorna inte har. 

Nej, det gör ju inte jag för det är precis det som, där kan jag ju tycka det är. Om man ska uppfylla 

allting som står i Lgr 11, kan man säga dels är det så här, jaha… vilken skola jobbar man på? 

Förutsättningarna där, exempelvis simningen. Det är, jag tror inte det är jättemånga som uppfyller kan 

jag säga. När jag jobbade i Sundbyberg kan jag ju säga att jag uppfyllde det till fullo. Då hade vi 

simhall. Då hade alla klasser i simning ett tillfälle var tredje vecka. Och där gick vi igenom alla 

simsätten. (Lärare 1) 

Knappt… men det beror på. Om man har en årskurs som man följer hela tiden från årskurs 7, 8, 9 då 

kan man göra en långsiktig planering men det vet man ju inte från år till år på vår skola. Det kan vara så 

att jag har årskurs 6 sen nästa år så har jag inte 7 som de blir då och då har vi inte lite. Jag önskar att det 

var lite mer röd tråd där man tänker så från ledningens sida att man kan följa eleverna så att man kan 

göra den långsiktiga planeringen så hinner man lägga in vissa teoretiska moment efter vägen. Vi har ju 

försökt att planera i idrottsgruppen och så där men det har varit lite svårt. (Lärare 2)  

Ne, men det är de grejerna som jag sa tidigare att man känner att när de har dragit ner på ämnet i tid, här 

i alla fall. Vi hade ju tre timmar, att det blir lite tid för det är ju ändå stor del som påverkar deras betyg 

och så får de ganska lite tid till så att det blir en snedvridning av betygen. Men det är väl lite upp till en 

själv kanske för att som sagt, välja att kanske ge det mer tid men då offrar man kanske något annat. Då 

offrar man rörelsen och då är frågan hur viktig den är alltså. (Lärare 3) 

Lärare 4 är den enda som gav ett rakt ja om att hen hinner med. Hen hävdar att hela det här 

tänket är nytt, vilket syftar på Lgr11, men att man sakta börjar lära sig. Lärare 4 anser att det 

istället handlar om lärarnas profession och att man måste tänka lite nytt. 

Ja… det handlar ju mer om oss i vår profession i hur vi gör. Det måste tänkas lite annorlunda och göra 

lite nytt. Vi tränar oss fram och vi kommer nog att bli duktiga på det. Vi är inte där ännu men närmar 

oss. (Lärare 4) 

Både lärare 2, 3 och lärare 4 var inne på att man hinner om man bara tänker om lite. Lärare 2 

skulle vilja att man planerar bättre och att det i så fall inte skulle vara något problem. Att göra 

en långsiktig planering från klass 1-9 gör att man får en röd tråd genom hela skolgången och 

lättare kan hinna med alla moment utan att känna sig stressad. Även lärare 1 är inne på detta 

när frågan om vilka åsikter lärarna hade om vad som förväntas hinnas med. Hen anser det 

uppnåeligt om man har ett gemensamt arbete och en plan genom årskurs 1-9 för att få en röd 
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tråd och för att man ska kunna garantera att alla elever får lära sig samma saker. Annars är det 

lärare som inte ”hinner” med vissa moment. 

Asså jag, man, jag tycker… man kan uppnå det, det kan man göra. Eh… det som jag tror är viktigt är 

den här dialogen från 1-9 eftersom vi pratar om grundskolan här va. Att man faktiskt får den röda tråden 

och här har vi kommunen här har vi inte haft något samarbete med den röda tråden så de kommer från 

olika skolor och har gjort, dels har de haft olika mycket tid, man gör heeeelt olika saker och sen så får vi 

dem och så ska vi, ja, tror att vi ska få med allting.  Jag tror då att har man ett upplägg på det så kan 

man göra det. Och det är de jag tycker är bra med organisationen här nu, det är att vi blivit F-9 skolor i 

kommunen mestadels då. Då får man nog en lättare röd tråd. (Lärare 1) 

Lärare 2 och lärare 3 hade snarare åsikter om att man i princip behöver tänka bortom saker 

som man själv skulle vilja hinna med och istället enbart fokusera på det som måste vara med. 

Annars hinns inte allt med i dagens läge. Lärare 2 skulle gärna se att det fanns tre pass med 

idrott varje vecka så att man slapp ta tid från rörelsemomentet för att få med teorin som krävs. 

Momenten i säg anser hen blir mindre och därför försöker hen att lägga in teoridelen på andra 

tillfällen så gått det går. Om arbetslaget går med på det lägger hen gärna in teorimoment på 

temadagar som arbetslaget har gemensamt så att all tid utnyttjas som finns. 

Våra moment blir mindre, att man får fokusera mindre på och andra lite mer. Men jag vill inte göra 

avkall på de praktiska momenten allt för mycket så jag försöker att gå igenom och vara effektiv när vi 

har de teoretiska momenten och så kan det vara om vi har någon temavecka eller någonting så försöker 

jag komma överens med arbetslaget att då vill jag ha ett teoretiskt moment i idrotten så att det inte 

plockas bort från mina praktiska lektioner. Som jag sa i början, jag önskar att det vore tre pass i vecka. 

Så då skulle man kunna lägga in lite teori/teoretiska moment på pass tre. Och de gjorde jag förut när jag 

hade tre pass i veckan. Då var det tredje passet teori, uppgifter eller kanske elever hade ledaruppgifter 

där de ledde lektioner för varandra. (Lärare 2) 

Jag tror mer att man har börjat fundera, man får lägga bort sådana här grejer som så här att jag skulle 

vilja att de skulle åka skridskor. För den tiden finns inte, så upplever jag det. Bort med sådana grejer 

som kanske inte är måstegrejer. Lite mer så. Eh… aa men så skulle jag svara. (Lärare 3) 

Lärare 4:s åsikt är att hen tycker det blir lite av ett moment 20 i det hela i och med att bland 

annat simning är ett moment som måste undervisas i och ändå så har inte alla skolor samma 

förutsättningar för att kunna lära ut det till sina elever. Det blir en kostnads- och tidsfråga som 

gör att även fast simundervisning behövs och är ett krav så är det inte säkert att det finns 

möjlighet.  

Vi ska ju försöka följa kursplanen så gått det går. Det som är vissa fysiska förutsättningar finns ju inte. 

Jag har ju ingen simhall här. Att åka nu som vi har gjort nu med 100 årskurs 5or och simma kostar ju ett 

antal och sen är det så här, det som är intressant är det att jag sätter ju min bedömning av resultaten av 

simning efter så många som jag sen kan plocka upp och jobba med. Har jag inte råd att jobba med 20 

stycken så kan… så förskjuts ju kraven för de 10 som jag kommer kunna hantera och har råd att kunna 

jobba med och åka till simhallen extra så de blir ju lite moment 20 i det hela fast egentligen så har ju 

hälften urusel teknik urusel simförmåga. (Lärare 4) 

Behövs det mer idrott i skolan? 
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Det kan vara skillnad att svara på frågan om man vill att det ska vara mer idrott i skolan eller 

om det behövs vara mer idrott i skolan. Det är även stor skillnad på om man ska se det ut 

lärarnas perspektiv för att hinna, ur ett mänskligt- och hälsoperspektiv eller till exempel för 

studiernas skull. Alla lärare tycker att det behöver läggas in någon form av aktivitet med det 

behöver inte vara just en idrottslektion. Det kan lika gärna vara en promenad eller någon 

rastaktivitet. Lärare 4 var den enda som inte uttryckte sig som om att det behövs just mer 

idrottslektioner i skolan utan i så fall i form utav någon annan aktivitet. 

Ja behövs… alltså det beror ju på vad man menar med idrott. De två lektionerna som vi har tror jag är 

bra sen om man har komplement i en annan form som kan vara dans, rytmik, aktiviteter på skolgården, 

andra så att säga… så vet vi ju att det är till godo. Alltså kan man få, jag tror att det kan vara svårt att ha 

tre idrottslektioner på 60 minuter. Det tror inte jag… det är nog max lixom. Men det måste bli i en 

annan form kan jag tänka mig då kan det funka. (Lärare 4) 

Resterande lärare tycker att det behövs med idrott ur ett hälsoperspektiv i och med att det 

finns en grupp människor som idag rör på sig mindre än vad de gjorde förut. Antalet aktiva 

elever anser de som den samma men antalet som inte rör på sig alls har ökat. Lärare 2 anser 

att man generellt sätt dessutom rör sig mindre rent vardagsmässigt och därför är det viktigt att 

man motionerar istället. Lärare 3 ser inte att det har skett någon direkt förbättring i hälsa hos 

eleverna utan snarare tvärt om, de finns en grupp som har blivit sämre. Den gruppen anser 

Lärare 1 att skolan har extra mycket ansvar för och att det är extra viktigt att de eleverna får 

all den motion som de kan få i skolan. Skolan ska lära eleverna att röra på sig mer. 

Aa, men jag tycker att det behövs. Just med tanke på att eh… om vi nu ska prata om fostran och sådana 

saker så är jag…jag tror att vi, är det någonting vi behöver i vardagen just nu i det här samhället så är 

det faktiskt att, vi måste faktiskt lära våra elever att röra på sig mer. Och då menar jag samtliga, det 

finns ju en hel del som är med i föreningar som inte kanske behöver ha skolan men det finns fler och 

fler som inte är med i föreningar och där har vi lixom ett JÄTTE starkt krav på oss tycker jag. Att vi 

behöver få dem till att röra på sig. Så ja, det behövs, det tycker jag. Fast i kommunen här finns det en 

del skolor med den nya timplanen då som kommer att MINSKA antalet minuter per vecka. (Lärare 1) 

Ja, det gör jag. Det blir mer stillasittande elever och personer i samhället överlag. Även vuxna har ju 

mer stillasittande. När jag var liten så cyklade jag överallt men nu har jag bil så då åker jag överallt 

[haha] ah… så då är det viktigt att motionera.  

Det beror lite på hur man ser på det. Asså, tittar man det ur ett mänskligt perspektiv så skulle jag säga 

att det behövs mer på grund av att den fysiska hälsan generellt sätt bland ungdomar har inte… jag 

upplever inte att den har blivit bättre med åren. Den blir snarare kanske… de som är väldigt bra fysisk, 

det är nästan, jag skulle säga att det är samma nivå. Sen har jag inte märkt så stor skillnad sen jag 

började. Om jag jämför med sen -07 det upplever jag inte att det är någon större skillnad däremot är det 

kanske större del av det här lite mitten skiktet som har blivit lite mer, har tagit några steg bakåt lixom, 

så. Men så ser det väl ut generellt sett i hela samhället. Det är ju fortfarande en grupp som tränar väldigt 

mycket sen blir det en större och större massa som är inaktiva. (Lärare 3) 

Både lärare 1, 2 och 3 har alla haft idrottslektioner tre gånger i veckan och alla önskar gärna 

tillbaka det för att få känna att det hinner med mer. Lärare tre känner sig dessutom stressad 
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som person, inte som lärare över att veta att vissa elever inte får röra på sig alls om de inte får 

göra det på idrotten.  

Vi har ju haft tre gånger i veckan här. Och sen idrottsklasser, de hade fem dagar i veckan. Sen blev det 

fyra, sen blev det från alla på skolan som hade två pass blev tre pass och nu är vi tillbaka på två pass i 

veckan på 50 minuter. Så jag önskar att de ska ha tre pass i veckan, allihopa. Gärna mer men tre 

minimum tycker jag. Mer för de som inte rör på sig egentligen. Att de får möjlighet och få en bra fysik 

som kommer att gynna dem i de teoretiska arbetena och de teoretiska lektionerna, matte, No och så där. 

Då har de lite mer uthållighet och orkar mer koncentrera sig. (Lärare 2) 

Eh… ja som ämne vore det ju ingen nackdel. Vi hade ju tre timmar som tillexempel på den här skolan 

förut i veckan. Nu har vi två så att, absolut, det skulle inte göra något om det vore tre. Nu… desto 

mindre timmar man på något sätt man har med eleverna desto svårare blir det på något sätt att motivera, 

eller motivera ska jag inte säga men det är svårare att tänka att: ja nu ska jag avsätta mycket tid till att 

inte röra på sig. Man blir lite stressad, inte som lärare utan mer som person att många elever, det är det 

enda de rör på sig i huvud taget under en vecka. Och om man då lägger in en massa praktiska…eller 

teoretiska moment så blir det att de inte rör sig någonting under en vecka. Så gärna tre timmar, det 

skulle inte skada. (Lärare 3) 

 

 

Avslutande kommentar 

Lärarna upplever i dag att de inte hinner med att undervisa alla de moment som de vill 

undervisa. Det verkar vara en aning nytt med Lgr11 fortfarande och att man inte har hittat en 

taktik som gör att det funkar bra än. Att göra en gemensam plan från årskurs 1 till årskurs 9 

verkar vara en lösning flera av lärarna anser kunna fungera men då gäller det att skolornas 

organisation är mer inspirerad av det Linde kallar integrative code än collection code som det 

lutar åt i studien (Linde, 2012, s44-45). Med det menar jag att jag tolkar det som om både 

lärarna och ledningen jobbar väldigt separat i dag och att deras arbete verkar ske väldigt 

självständigt. Detta gäller även mellan lärarna då ingen ämnesintegrering finns och det är en 

bristande långtidsplanering mellan årskurserna. För att organisationen ska bli bättre krävs det 

alltså att det går via ledningen för att ändring ska ske. 

Att antalet personer som inte rör på sig alls har ökat är det flera av lärarna som tycker. Det 

finns en grupp både i samhället men även inom skolan som är för lite aktiva och det är de 

personerna som lärarna framförallt vill öka idrotten för. De känner att skolan har ett ansvar för 

dem för att de förhoppningsvis ska få ett aktivare liv. Man kan se beroendet av idrott i skolan 

ur olika perspektiv där i det här fallet lärarna syftar på att se behovet ur ett hälsoperspektiv. 

Lärare 3 uttrycker sig rent ut sagt att hen personligen blir stressad över hur lite eleverna får 

röra på sig, speciellt nu när det är ett krav att teori ska läggas in. I och med att majoriteten av 

lärare i studien har haft fler antal lektioner än vad de har i dag så är de medvetna om vilka 

skillnader det skulle göra. Istället för att enbart försöka hinna med kan man tänka att de skulle 
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ha tid att ibland skulle kunna göra utsvävningar och planera in saker som de själva skulle 

tycka var roligt i fall eleverna fick prova på. Alltså innebär detta att man måste bortse från de 

Linde benämner som lärarfokus som är lärarens egna inflytande om stoffurval och fokusera 

enbart på vad som måste vara med i ämnet idrott och hälsa för att hinna (Linde, 2012, s.60). 

 

Diskussion 
 

 

Livslång rörelseglädje 

 
Vad anser lärarna vara det viktigaste syftet med idrott och hälsa? 

Lärarna ger oss en bild över att de framförallt vill att eleverna ska ta med sig en rörelseglädje 

ifrån idrottslektionerna och en förståelse varför man ska vara fysiskt aktiv. Denna 

rörelseglädje vill de att eleverna ska hitta och ta med sig genom hela livet så att de fortsätter 

även i vuxen ålder. Man kan se att lärarna följer samma tänk som både WHO och 

folkhälsoinstitutet gör där man uppmanar att unga ska utöva fysisk aktivitet för att skapa 

bättre förutsättningar att vara aktiv som äldre. WHO varnar för en fetmaepidemi som idag 

sprider sig främst genom de industrialiserade länderna och skolan är en av de institutioner 

som har bäst chans att komma åt och informera folket i landet om dess konsekvenser. Skolan 

är även den institution som skulle kunna tvinga folk att röra på sig då skolan är obligatorisk 

för alla medborgare. Lärarna vill att eleverna ska få röra på sig i skolan då det finns elever 

som annars aldrig rör på sig i huvudtaget på en vecka och där av ökar risken för övervikt då vi 

idag får i oss mer energi än vad vi ofta gör av med enligt studien WHO (2003, s.15) har gjort 

på matvanor. Som Lindroth skriver så har idrotten tidigare haft en mer betydande roll i skolan 

som jag anser att vi idag skulle behöva ta tillbaka för att minska på ohälsan i landet vilket 

även flera av lärarna i studien styrker. (2011, 219) 

Om man tittar på hur gymnastiken har sett ut genom åren så har den gått från att varit 

fokuserad på perfektion, rörelse och prestation till att idag vara fokus på hälsa, rörelse och 

utevistelse. Fokus på idrottslektionerna då låg i att utöva gymnastik och sporter och har varit 

så relativt länge. Idag däremot finns fler inslag i idrotten som förväntas hinnas med, bland 

annat teori och friluftsliv. Detta ser lärarna som en faktor som hindrar dem från att låta 

eleverna röra på sig i skolan i och med att tiden tas från det som var rörelsemoment innan. 

Tiden är den ramfaktor som i det här faller spelar in och den har minskat för momentet 

rörelse. Därför vill flera av lärarna se att det läggs in extra pass där syftet enbart är att 
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eleverna ska få röra på sig. Detta för att man ska slippa känna sig stressad över att eleverna 

inte uppfyller de dagliga rekommendationerna som WHO anser vara 60 minuter per dag 

(2014) för fysisk aktivitet. Att eleverna får röra på sig i skolan kan ses som en samhällstjänst 

då sjukdomar och skador förebyggs genom att man är fysisk aktiv (WHO, 2003) Det kostar 

samhället mindre då fler är friskare både fysisk och psykiskt. 

Det gör det inte heller bättre att lärarna i studien känner att idrotten är sekundär till skillnad 

mot andra ämnen på just deras skolor och att idrotten därför inte prioriteras. Som Linde 

uttrycker sig från läroplansteorin kan det tolkas som om det är en social påverkan på ämnet 

idrott och hälsa och hur det faktiska resultatet framträder då lärarna inte kan styra det själva 

(Linde, 2012). Syftet med att få elever att förstå varför de bör utöva fysisk aktivitet och att de 

kan få en rörelseglädje är inte svårt för lärarna att efterleva. Det handlar mer om hur väl 

eleverna tar till sig undervisningen. Det svåra är att efterleva att man vill få eleverna att röra 

på sig mer då tiden är en begränsande ramfaktor. 

 

Ökad teori 

Hur mycket idrott har eleverna under en termin och hur ser fördelningen mellan 

momenten ut? 

Att de flesta skolor hade samma mängd idrott är inget förvånande då minimum från 

skolverket sida är ungefär 90-100 minuter per vecka. Ingen av skolorna ligger under 

minimum men med 100 minuter per vecka är det inte mycket i marginal. Däremot den skolan 

i studien med 120 minuter idrott i veckan ligger ungefär 107 timmar över de andra skolorna 

på 9 år så 20 minuter mer idrott per vecka gör en del skillnad. Man kan tycka att det känns 

som om ämnet idrott och hälsa har minskat. Alltså att skolverket har valt att minska tiden men 

så verkar inte fallet. Genom att nya läroplaner trätt i kraft så har man även ändrat hur man 

räknat antalet timmar för varje ämne vilket skolverket bekräftade i ett pressmeddelande 2000 

vilket annars har fått många att tro att det har minskat. Istället kan det vara ledningen som har 

minskat tiden för idrott i skolan då de har frihet att disponera tiden för de olika ämnena så 

länge de inte går under minimum. I den tidiga skolan visade det sig att idrotten hade en 

central roll där idrott verkar ha utövats minst 4 gånger i veckan (Lindroth, 2011, s.119). Tre 

av lärarna hade tidigare haft både 3 och 4 lektioner i veckan vilket innebär att deras ledning 

antingen minskat tiden för idrott eller så har man haft kortare lektioner. Om man lägger till 20 

minuter utöver de 100 minuter som majoriteten av skolorna i studien har så är det möjligt att 
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ha 3x40 minuter istället för 2x50 minuter vilket innebär att eleverna i alla fall får idrotten mer 

utspritt. I så fall har man möjlighet att fokusera på rörelse två dagar i veckan och lägga teori 

en dag i veckan. Det är mer en organisations och ledingsfråga som påverkar stoffurvalet och 

flera lärare i denna studie känner att de inte har stöd från ledningen och det är därför inte 

idrottsämnet prioriteras. 

Precis som andra ämnen i skolan så vill skolverket idag att man ska undervisa i block även på 

idrotten enligt två av lärarna i studien. Detta innebär att man jobbar med ett och samma 

moment flera lektioner i rad innan man byter till nästa moment. Med detta medger lärare 1 att 

det ger en trygghet för eleverna att veta vad det är man håller på med just nu men kan även 

missgynna elever genom att de måste hålla på med ett moment en längre period vilket lärare 4 

hävdar kan göra att elever tappar glädjen för idrott. Idrotten börjar mer efterlikna alla andra 

ämnen i skolan rent organisatorisk vilket får vissa att tycka att det blir lite konstigt då 

idrottsämnet i sig annars skiljer sig då praktiska och teoretiska ämnen inte är upplagda på 

samma sätt. Däremot anser jag att idrotten går mer och mer mot att bli delvis bli ett teoretiskt 

ämne då man idag måste undervisa med teorilektioner för att få med allt ur kursplanen. 

Lärarna i studien hävdar att fördelningen mellan momenten ger rörelsemomentet med lekar, 

boll och kondition ett övertag, därefter läggs friluftsliv, dans, simning och teori in i ett fåtal 

lektioner varje termin. Lärare 2 lägger en del fokus på att eleverna ska ha möjlighet att ta del 

av momentet även fast sjukdom eller annan frånvaro inträffar. Därför vill hen ha tillräckligt 

många lektioner i de olika momenten för att ha mer att bedöma ifrån. Lärare 3 hävdar att 

fördelningen mellan rörelsemomentet och teori är 75/25 vilket blir ett problem för 

betygsättningen för idag kan elever vara jätteduktiga i idrottsämnet rent fysiskt men vara 

urusla på den teoretiska delen som gör att de inte kan få ett högt betyg. Teoridelen har därför 

en stor påverkan och börjar bli viktigare och viktigare i idrottsämnet precis som Thedin (2005, 

s.15) hävdar. Det har ökat mot förut och det anser alla lärare i studien men det känns som om 

organisationen inte har kommit ikapp förändringarna i läroplanen. Flera lärare i studien säger 

att de vill ha mer teori, de vill att eleverna ska få röra sig mer, de vill skapa en röd tråd genom 

grundskolan och de vill jobba mer ämnesintegrerat för att hinna med att få med teorin utan att 

minska på rörelsen men att det istället känns som om idrotten minskar. Allt detta är 

ledingsfrågor som idrottslärarna själva inte kan bestämma och måste därför få hjälp. 

Stoffurvalet och organisationen ligger därför inte på deras nivå och gör att de inte kan uppnå 

vad de själva vill utföra.  
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Att hinna 

Räcker idrottslektionerna till för att läraren ska uppnå det hen vill med ämnet idrott 

och hälsa? 

Majoriteten av lärarna i studien upplever att de inte hinner med allt de skulle vilja uppnå på 

antalet idrottslektioner som de har i dag. De skulle vilja ha mer fysisk aktivitet så att inte 

rörelsemomentet blir lidande nu när det är mer teori inlagt i ämnet. Vissa av lärarna upplever 

att det är en större grupp elever som idag inte är aktiva än vad det var innan. Detta styrks även 

med folkhälsoinstitutets rapport i och med projektet Ett friskare Sverige där man kan se en 

ökning av datorspelande och andra stillasittande aktiviteter (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Där av finns det bevis på att det finns personer som behöver idrotten i skolan för att i 

huvudtaget röra på sig alls. Man bör utöva fysisk aktivitet i minst 60 minuter per dag och jag 

anser att skolan bör vara en institution som borde sträva efter att få eleverna att uppnå detta 

för både deras hälsa men även för deras koncentrations skull. I världen är det 170 miljoner 

barn som är överviktiga och i Sverige är var 5:e barn överviktigt (Sjöström et. al, 2011). 

Denna siffra har ökat och därför borde det vara högaktuellt att öka på idrotten i skolan, inte 

minska. Tre av lärarna i studien kan intyga att idrotten på deras skolor har minskat i antalet 

timmar. När lärarna i studien dessutom hävdar att idrottsämnet har blivit mer teoretiskt än vad 

det varit tidigare är det svårt för lärarna att hinna få med allt de vill. Om man ska återkoppla 

det till studiens teoretiska utgångspunkt så innebär det att stoffurvalet görs med påverkan av 

de Linde kallar ämnesfokus. Alltså att ämnet i sig har vissa traditioner eller bestämmelser som 

lärarna själva inte kan styra över. Det blir en slags ramfaktor som inte är påverkbar. De hinner 

undervisa allt som måste undervisas men det är utan någon marginal. Hade de istället haft 

minst en lektion till hade de inte behövt känna stressen att inte hinna och stressen över att veta 

att vissa elever får utöva alldeles för lite fysisk aktivitet mot vad som är rekommenderat. 

Det finns flera faktorer som orsakar att lärarna inte hinner så som de skulle önska. En av 

faktorerna anser bland annat lärare 1 ligger i organisationen i skolan. Det är alltså bristande 

intresse från ledningen som gör att idrotten inte prioriteras. Detta skulle kunna kopplas till 

Lindes begrepp collection code om man enbart ser till att det inte sker något samarbete mellan 

ledning och lärare i organisationen. Idag kan man inte förklara skolornas organisation genom 

enbart ett begrepp utan ofta är det en mix av flera men att det lutar mer åt något håll så att 

man kan generallisera. Det visade sig att flera av lärarna i studien skulle vilja införa 

ämnesövergripande arbete, en röd tråd i idrottsämnet genom 1:an till 9:an och en extra till 

lektion för att känna att de hinner med. Allt detta skulle möjliggöra mer tid att disponera ut på 
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andra delar inom idrotten men dessa typer av beslut är inte på lärarnas nivå. Det krävs att 

frågorna tas upp på lednings- och till och med eventuellt på kommunnivå då det kan behövas 

samarbete med andra skolor. Lärare 3 upplever att det finns ett motstånd som stoffurvalet blir 

påverkat bort från vad lärarna själv tycker är optimalt. Det är många som fortfarande inte 

tycker att idrotten är något seriöst ämne utan de tycker att eleverna ska få leka av sig under 

just de lektionerna. Den sociala påverkan gör att lärarna upplever att det finns ett motstånd till 

att få ha teoriundervisning som gör att de själva får kämpa lite. Hade det funnits en lektion till 

i veckan som enbart är till för att eleverna ska ha teori kanske fler skulle acceptera att eleverna 

inte alltid behöver vara fysiskt aktiva på idrottslektionerna. 

 

Slutsats 

Slutsatsen är att lärarna i studien inte hinner uppnå vad de själva anser viktigt med idrott och 

hälsa. Många vill se mer fysisk aktivitet men bland annat teoridelen hindrar dem. Detta beror 

på vissa skolors organisation kring idrotten då det inte gynnar idrottsämnet. Lärarna vill ha 

mer tid men det finns flera faktorer som gör att teorimomentet i idrott och hälsa inte blir så 

effektivt. Lärarna i studien vill att teorin ska vara en betydande del av idrotten men de vill 

samtidigt inte att det ska ta för mycket tid av rörelsemomentet då de anser att eleverna 

behöver den fysiska aktiviteten. Idrotten i skolan bör få mer prioritet då till och med WHO 

varnar för övervikt i världen. Skolan är den institution som når ut till flest personer och därför 

har skolan ett stort ansvar för att informera och hjälpa till att förebygga ohälsa. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Brev till respondenter 
 

Hej 

Mitt namn är Tina Rönnberg och är lärarstuderande som just nu genomför mitt  

examensarbete på Gymnastik och Idrottshögskolan. Uppsatsen kommer att handla om elevers 

hälsa i relation till antalet idrottstimmar i skolan och min fråga är om ni skulle kunna tänka er 

att ställa upp på en intervju med mig?  

Syftet med forskningen är att undersöka hur lärarna upplever elevernas hälsa i relation till 

mängden lektioner i idrott och hälsa i skolan. Frågor som kommer beröras är vad man anser 

som viktigaste syftet med idrott och hälsa, om idrottstimmarna räcker till för de man vill 

uppnå med ämnet, hur mycket idrott eleverna får under en termin och hur fördelningen mellan 

momenten ser ut. Detta kommer genomföras via inspelade intervjuer som planeras ta max 45 

minuter. 

Materialet kommer att skickas tillbaka till er för godkännande och eventuell korrigering.  

Deltagandet är helt frivilligt och om så önskas kan man avbryta sin medverkan när man vill.  

Alla uppgifter som studien kommer beröras av är helt anonyma.  

 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Tina Rönnberg 
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Bilaga 2 

Ämnesområden – struktur 
  

Inledning: Bakgrund i yrket och tidigare utbildning 

 

Ämnesområde 1: Övergripande syn på ämnet idrott och hälsa 

•Huvudsakliga mål med undervisningen  

•Ges något/ några moment mer tid än andra?  

 

Ämnesområde 2:  

•Deras personliga syn på ämnet idrott och hälsa? 

• Fysisk aktivitet och dagens media.  

•Fysisk aktivitet, ett personligt intresse eller inte? 

 

Ämnesområde 3: Kursplanen 

•Relationen mellan momenten  

•Åsikter om ämnesinnehållet  

•Tidsramar 

 

Ämnesområde 4:  

•Vad undervisas? 

•Tidens påverkan  

•Elevernas kunskapsnivå 

•Problematik med antalet timmar 
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Bilaga 3 

Intervjumall 
 

Inledning: Bakgrund i yrket och tidigare utbildning 

•Hur länge har du varit verksam lärare?  

•Vilka åldrar har du undervisat i? 

•Undervisar du i något annat ämne än idrott och hälsa? 

•Har du jobbat på flera skolor? 

•Vilken/vilka utbildning(ar) har du gått, och när var detta? 

 

Ämnesområde 1: Allmänt om idrott och hälsa 

•Vad är det huvudsakliga målet med undervisningen i idrott och hälsa? 

•Hur upplever du att eleverna ställer sig till ämnet idrott och hälsa? 

- Skillnad mellan tjejer och killar? 

•Vill du att det ska vara mer idrott/mindre idrott i skolan? 

- Varför? 

• Anser du att det behövs mer idrott i skolan? 

- Varför? 

 

Ämnesområde 2: Fysisk aktivitet och idrott i skolan 

•Vad anser du personligen att det viktigaste syftet med ämnet idrott och hälsa är? 

•Hur skulle du beskriva ämnet idrott och hälsa i skolan ser ut i dag? 

•Dagens media berör mycket om det som handlar om träning, mat och sport. Vad tycker du 

om den bild som målas upp?  

•Är fysisk aktivitet ett intresseområde för dig på ett personligt plan eller mer endast 

professionellt? 

• Upplever du att eleverna är fysiskt aktiva eller tycker du att de skulle behöva röra på sig 

mer? 

 

Ämnesområde 3 Kursplanen 

•Uppfattar du att du måste undervisa både praktiskt och fysiskt i ämnet Idrott och Hälsa?  

•Vad har du för åsikter om ämnesinnehållet i kursplanen? 

•Upplever du att det ges tillräckligt med utrymme att hinna med allt i din undervisning?  
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- Om inte, vad tror du det beror på? (tid, bristande kunskaper, elevers kunskapsnivå, 

intresse, annat?)  

•Anser du att tiden räcket till för vad som förväntas undervisas? 

• Vad har du för åsikter om vad ni förväntas hinna med att undervisa om under skolgången? 

•Om möjligheten fanns, skulle du ändra på något för ämnet idrott och hälsa?  

•Hur mycket idrott har eleverna i veckan? På ett år? 

- Tycker du det är tillräckligt/för mycket/för lite? 

 

Ämnesområde 4: Vad undervisas och varför? 

•Hur lägger du upp fördelningen mellan de olika momenten? 

•I din undervisning, finns det något/några moment som ges mer tid än andra? 

- Vilka och varför är det så? 

- Finns det någon särskild orsak till varför du valt att lägga upp det på detta sätt? 

(kollegor, tid, kunskap, kursplanen?) 

•Vilket moment i idrott och hälsa får eleverna ta del av mer? 

- Finns det något område som du anser bör prioriteras mer? 

•Berör du vikten av att röra på sig i undervisningen?  

•Tycker du att det är viktigt att prata med eleverna om fysisk aktivitet i syfte att förmedla 

kunskap om god hälsa?  

- Jobbar ni med detta på lektionerna? 

•Hur upplever du elevernas tankar/kunskapsnivå om fysisk aktivitet och vad det kan göra med 

kroppen? 

- Ser du någon skillnad mellan pojkar och flickor? 

•Vad finns det för problematik med idrottsundervisningen som du tycker inte fungerar idag?  

 


