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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 

Syftet har varit att undersöka gymnasieelevers uppfattning om på lärarkompetens i ämnet idrott och 

hälsa. Vår frågeställning var följande: Vilka delkompetenser hos idrottsläraren anser 

gymnasieeleverna vara primära för att denne skall vara en bra lärare? Delkompetenserna som vi då 

avser är pedagogisk, idrottslig, vetenskaplig, politisk och social kompetens.  

 

Metod 
Datainsamlingen har skett på två olika sätt, dels genom en strukturerad enkät, och dels genom 

halvstrukturerade intervjuer. Enkäten genomfördes på 76 gymnasieelever. Elever som alla går på 

samhällsvetenskapsprogrammet år 3 på skolor i Stockholmsområdet. Av dessa elever valdes 2 ut till 

intervju. En elev som representerade allmänna uppfattningar i enkätresultatet och en elev med mer 

avvikande åsikter. Som analysredskap har vi använt en tysk modell som kallas DSB-konceptet. Med 

bakgrund av vad som framkommit i tidigare forskning har modellen kompletterats. 

 

Resultat 
Vårt resultat visar att den pedagogiska kompetensen anses central. Av de övriga fyra kompetenserna 

prioriteras den idrottsliga och sociala kompetenserna högre än politisk och vetenskaplig. Påpekas bör 

dock att ingen av kompetenserna anses vara irrelevant utan alla bidrar till att fullborda 

lärarkompetensens innehåll. Inom den pedagogiska kompetensen framträder egenskaper som 

nivåanpassad undervisning, progressionstänkande, förtrogenhet samt förmågan att skapa glädje och 

ambition som extra viktiga. Den idrottsliga kompetensen anses som underförstådd och självklar. 

Övergripande kunskap inom det idrottsliga området anses viktigare än detaljerad kunskap så som 

regler och fakta. Inom den sociala kompetensen lyfts lärarens förmåga att skapa god stämning och 

roliga lektioner fram. Att en lärare dessutom har fallenhet för att skapa aktivitet och rörelse under 

lektionerna framträder klart och tydligt. Vetenskaplig och politisk kompetens värderas inte fullt lika 

högt. Kunskapsområdena kost och hälsa samt god förståelse för läroplan/kursplan visar sig dock vara 

uppskattade.  

 

Slutsats 
Att kunna lära ut eller kunna det man lär ut kan inte tudelas. Båda kunskaperna ger en bra grund för 

lärarkompetens. Eleverna anser att en kompetent lärare dessutom bör inneha många andra 

kompetenser sett till DSB-modellen. Slutsatsen är att lärarkompetens är ett komplext område.  
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1. Inledning 
 
1.1 Introduktion 
 

”De skolmyndigheter som satsar stora pengar på att påverka lärarna att jobba enligt den 

senaste pedagogiska trenden, skapar mer problem än de löser. Pengarna borde använts till 

att höja lärarnas löner eller deras ämneskompetens.”1

 

De senaste åren har från framförallt politiskt håll, som i citatet ovan, riktats skarp kritik mot 

lärarkåren och lärarutbildningen. Kritiken har i hög grad gått ut på att brister i 

undervisningens kvalitet beror på bristande ämneskompetens hos lärarna. 

 

Diskussionen om undervisningens brister och vikten av ämneskunskap har enligt vår 

uppfattning förts över elevernas huvuden av politiker, skolledare och akademiker. Få ansatser 

har gjorts att beforska elevernas syn på begreppet lärarkompetens. I föreliggande studier 

ämnar vi därför undersöka gymnasieelevers åsikter om vad som ingår i idrottslärarkompetens.  

 

I rådande styrdokument för gymnasieskolan (Lpf 94) finns till skillnad mot tidigare läroplaner 

inga instruktioner om hur undervisningen skall bedrivas inom ämnet idrott och hälsa. Istället 

anger styrdokumenten mål som eleverna skall uppnå. Ett styrdokument med denna typ av 

utformning ger enligt vår uppfattning idrottslärarna stort utrymme och ansvar att själva 

planera och genomföra undervisningen på ett sätt som leder till att eleverna uppnår 

kunskapsmålen. Dessutom uppstår frågan om lärarens ämneskunskaper verkligen är 

avgörande för undervisningens kvalitet eller om dennes pedagogiska förmåga och kunskaper 

om styrdokumentens mål inte har lika stor betydelse. Om läraren har ansvaret för att eleverna 

uppnår styrdokumentens mål, kanske lärarens kunskap om dessa mål samt dennes förmåga att 

planera undervisningen och förmedla kunskaper spelar en lika avgörande roll för 

undervisningens kvalitet som lärarens kunskap och färdighet inom de olika discipliner som 

ingår i ämnet. Om kunskap och färdighet vore avgörande för ett gott ledarskap, skulle med 

automatik den bästa spelaren bli den bästa tränaren och den bästa säljaren bli den bästa 

säljchefen. Här uppstår frågan om hur eleverna ser på frågan om läraren ska kunna lära ut 

eller kunna det man lär ut?  

                                                 
1 Jan Björklund, Skoltalesman Folkpartiet, Pressmeddelande publicerat i Dagens nyheter, 2005-05-27. 

 3



1.2 Forskningsläge 
Lärarkompetens är ett brett område som kan innehålla många aspekter. Många äro även de 

som har åsikt om vad lärarkompetens är. Inom vårt forskningsläge vill vi belysa 

lärarkompetens ur olika vinklar. Har forskare, lärare och eleverna samma uppfattning eller 

skiljer sig deras åsikter åt? 

 

 

1.2.1 Forskares syn på lärarkompetens 

Biträdande professor i pedagogik Sven G. Hartman, söker i sin bok Lärares kunskap svar på 

frågan vad som kännetecknar en bra lärare och dennes yrkeskunskap. Författaren anser att 

denna fråga inte kan förstås om man inte relaterar den till lärarkårens historia.  

 

Hartman särskiljer tre olika kompetensområden inom lärares kunskap. Han kallar dessa 

kompetensområden för tre olika perspektiv på lärarkunskap. Dessa perspektiv är praktiker-, 

värderings- och vetenskapsperspektivet. Hartman anser att dessa tre kompetensområden 

innebär en expansion av lärarnas kompetens från en historiskt sett snävare lärarroll där 

ämneskompetens ensam stod i centrum. Praktikerperspektivet är enligt författaren pedagogik i 

praktiken, alltså i handling. En egenhet med detta perspektiv är att denna kunskap är svår att 

både beskriva och förmedla. Begrepp som intuition och fingertoppskänsla är fullt begripliga 

men svåra att påvisa och definiera. Värderingsperspektivet är den värdegrund och 

utbildningsideologi som ligger till grund för lärarens arbete. Denna värdegrund förändras i 

takt med att samhällets ideologi och bildningsideal förändras. Lärarens roll utökas därmed till 

att innefatta medborgarfostran. Vetenskapsperspektivet är enligt Hartman ett relativt nytt 

perspektiv. Först under 1800-talets senare del började vissa universitet efter tysk modell att 

räkna med att lärarna även skulle bedriva forskning. Från och med 1900-talets början blev 

tanken att undervisningen inte bara skulle omfatta kunskapsreproduktion och bevarande av 

befintlig kunskap, utan också produktion av ny kunskap, allmänt accepterad.2

 

Hartman anser att många aspekter förenar dessa kunskapsperspektiv och att de delvis är 

beroende av varandra. ”[…]det man gör i sin lärargärning hänger förhoppningsvis samman 

                                                 
2 Sven G. Hartman, Lärares kunskap – Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, (Åtvidaberg: 
Linköpings universitet, 2001), s. 194-203. 
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med det, som enligt den professionella värdegrunden bör göras, och med det, som 

vetenskapen säger om lärargärningens förutsättningar”.3  

 

Om nu Hartman försökt finna lärarens kompetens på en djupare nivå sker det kontinuerligt i 

forskareleden ett sökande efter begreppet ”expertlärare”. Vissa drag som framkommit och 

som pedagogerna Gerd och Gerhard Arfwedson i På väg mot katedern beskriver är 

karaktäristiska för en framgångsrik lärare är att läraren skall ha, goda ämneskunskaper, god 

kunskap och förståelse för vilken nivå och mängd som eleverna kan ta emot, läraren sätter 

kvalité framför kvantitet. Dessutom skall läraren ha förmåga att skapa goda 

inlärningssituationer och inlärningsmönster. Förståelsen för varför vi gör det vi gör på 

lektionerna, bör tydliggöras för eleverna. Slutligen anser paret Arfwedsson att en 

framgångsrik lärare arbetar med olika inlärningsstilar (metaforer, anekdoter, diagram, 

dramatiseringar, analogier m.m.).4

 

Ser man till vad paret Arfwedson inkluderat i begreppet expertlärare, så handlar det i stora 

drag om relationen mellan lärare och elev samt om hur väl läraren organiserar sin 

undervisning och mindre om läroplan och skolans verksamhet i övrigt. Kan man därmed 

bortse från eller anse att dessa kunskaper är av underordnad betydelse och är ämneskunskapen 

överordnad allt annat i lärarkompetens? 

 

Enligt pedagogen Leif Isberg fyller ämneskunskapen sin funktion men går inte att likställa 

med lärarprofession eller lärarkompetens. En professionell lärare ska förstå hur man använder 

sin kunskap men också att kunna göra den tillämpbar i mötet med  

eleverna. En ”expert” eller en professionell lärare undervisar med ”flyt” (flow) och agerar lite 

som en autopilot där automatiserande rutiner för att hantera instruktioner och styrning av 

undervisningen sitter i ryggmärgen.5

 

Krävs det erfarenhet för att bli en kompetent lärare? Att hitta flytet och lära sig tolka 

situationer och elever kan vara vägen till lärarkompetens, men är den bild som forskare 

försöker måla upp kring ”expertlärare” den sanna bilden? Hartman, Arfwedson och Isberg är 

alla ense om att ämneskunskapen fyller sin funktion, men att lärarkompetens är mycket 
                                                 
3 Hartman, s. 195. 
4 Gerd Arfwedson, Gerhard Arfwedson, Stefan Haglund, På väg mot katedern, (Stockholm: Almqvist & 
Wiksell, 1993). 
5 Leif Isberg, Lärarrollen i förändring, (Lund: Studentlitteratur, 1996), s. 84-86. 
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bredare än så. Både Isberg och Hartman talar om abstrakta delar som intuition och flyt samt 

automatiserande rutiner. Hartmans studie visar även på att den samlade kunskapen av många 

olika delar, praktiker, värdering och vetenskapliga perspektiv, beskriver kompetensens 

innebörd. Arfwedson trycker mer på de mjuka delarna som relationen till eleverna och 

undervisningsorganisation. Sammanfattningsvis är forskarnas syn på lärarkompetens vid och 

komplex, inget man summerar i ett par ord.  

 

1.2.2 Idrottslärares syn på lärarkompetens 

Lärare som besitter en kunskap i att kunna iaktta och avläsa en situation fylld med många 

olika händelser är per definition en kompetent lärare. Detta är slutsatsen i en fallstudie som 

den danske pedagogen Helle Rønholt genomfört. Denna studie har ingående granskat tre 

lärares handlingar i idrottsundervisningen. Förutom att kunna iaktta och avläsa visar studien 

att en idrottslärare ska inneha kompetens inom följande områden, ämnesnivå, relationsnivå, 

personlig nivå och organisatorisk nivå. Ämnesnivå tar fasta på kunskaper inom både de 

teoretiska och praktiska, exempelvis förståelse av biomekanik samt praktisk kunna utföra en 

kullerbytta. Relationsnivån innebär att läraren ska ha förmåga att interagera med eleverna på 

ett konstruktivt sätt, något man skulle kunna kalla en relationell och social kompetens. Den 

personliga nivån handlar om att läraren ska kunna tolka och analysera reaktioner och känslor 

under undervisningen. Organisationsnivån lägger tyngden på att kunna strukturera 

undervisningen på olika sätt.6 Rønholts fyra områden ger en bra bild av lärarkompetens, men 

är den fullständig och är alla delarna lika viktiga? 

 

Pedagogen Yngve Carlsten har genomfört en studie av idrottslärarkåren där han söker belysa 

idrottsundervisningens innehåll i årskurs 8. I studien ställde han 31 idrottslärare i Stockholm 

mot väggen med frågan ”vad är en idrottslärare duktig på?”. Carlsten undersökte hur 

idrottslärare såg på sin yrkesidentitet. En osäkerhet och tvekan hos respondenterna framkom, 

men svaren var dock relativt samstämmiga. Att vara organisatör men samtidigt vara flexibel 

och kunna klara oförutsedda, nya oväntade situationer, var en del av svaren. Varför denna 

osäkerhet uppkom, förklarar Carlsten med att målen för ämnet är oklara och skiftande.7

 

                                                 
6 Helle Rønholt, Idrottsundervisningen (Mera om lärarkompetens och reflektion), (Göteborg: Multicare förlag 
AB, 2001), s. 217-222. 
7 Yngve Carlsten, Ämnet idrott i grundskolans årskurs 8, (Stockholm: Högskolan för lärarutbildningen i 
Stockholm - Institutionen för pedagogik, 1989), s. 93-95.  
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Pedagogen Claes Annerstedt har också stött på denna osäkerhet i en studie där syftet var att 

beskriva och analysera uppfattningar som existerar kring idrottsämnets legitimitet och vari 

idrottslärarkompetensen består. I Annerstedts studie framkom samma saknad och osäkerhet 

som i Carlstens undersökning beträffande idrottslärarnas förhållande gentemot sin egen 

yrkesidentitet och professionalism. Överhuvudtaget uppvisade lärarna en saknad av reflektion 

av sin egen kompetens. Vad lärarna framhöll i undersökningen var dock att deras 

kompetensbas utgörs av de idrottsliga kunskaperna och färdigheterna. I övrigt fanns en 

kvalitativ skillnad i hur det såg på sin egen kompetens. Annerstedt sammanfattar de olika 

områdena på följande sätt, kunna skapa en trivsam miljö, kunna leda och planera, kunna 

presentera innehållet på ett riktigt sätt samt kunna lära ut. Det kan tyckas att dessa områden 

skulle kunna likställas med varandra, men Annerstedt förklarar och visar upp skillnaderna: 

 

Området kunna skapa en trivsam miljö fokuserar på läraren och dennes möjligheter att skapa 

en fungerande och gemytlig atmosfär under lektionerna. 

  

Kunna leda och planera tar fasta på arbetet i idrottshallen eller miljön där undervisning sker. 

Förutsättningen för inlärning är att läraren behärskar klassrumssituationen. Läraren och 

dennes organisationsförmåga hamnar därmed i centrum.  

 

Kunna presentera innehållet på ett riktigt sätt sätter undervisandet och läraren i centrum. 

Annerstedt menar att metodiken här blir betydelsefull, läraren måste presentera 

ämnesinnehållet på ett fördelaktigt sätt. Lärarens förmåga att verbalt, kroppsligt och bildligt 

presentera ämnet är av central vikt.  

 

Inom området Kunna lära ut riktas uppmärksamheten mot eleven och centralt för 

kompetensen blir förmågan att lära ut. Att kunna analysera och metodiskt leda eleverna till 

nya kunskaper utgör kärnan till idrottslärarkompetensen enligt Annerstedt. Denna kategori, i 

motsats till de övriga tre, riktar uppmärksamheten mot eleverna istället för lärarens eget 

agerande. Annerstedt anser att man kan se dessa fyra områden hierarkiskt men att förmågan 

att ”kunna lära ut” är central. Allt beror dock på vilken avsikt vederbörande har med 

undervisningen.8

 

                                                 
8 Claes Annerstedt, Idrottslärarna och idrottsämnet, Utveckling, mål, kompetens – ett didaktiskt perspektiv, 
(Göteborg: Universitetet, 1991), s. 208-225. 
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Vid sökande efter likheter och skillnader mellan olika undersökningar finner vi inte oväntat 

ämneskunskapen som gemensam nämnare. Förmågan att organisera undervisningen framhålls 

också i flera av de olika undersökningarna. Något mer förvånade är att mjuka kunskaper som 

att vara flexibel och personlig samt att besitta relationella egenskaper och ha förmågan att 

skapa en trivsam miljö framkommer så tydligt. Ett tydligt gemensamt drag i den forskning vi 

funnit är att läraren framstår som centralfigur och elevernas roll är mer diffus. Eleverna 

framstår mer som objekt till lärarens undervisningsprocess än delaktiga i denna process. Kan 

bristen på en tydlig koppling av lärarrollen till interaktion med eleverna bero på den osäkerhet 

till sin yrkesidentitet som både Annerstedt och Carlsten påvisar i sina undersökningar? Hur 

avspeglar sig en eventuell osäkerhet inom idrottslärarkåren kring den egna professionalismen 

i elevernas syn på lärarkompetens?  

 

 

1.2.3 Elevers syn på lärarkompetens 

På ett internationellt seminarium i Lissabon presenterade de svenska pedagogerna Claes 

Annerstedt och Göran Patriksson 1996 resultaten av en bred undersökning som inom ramen 

för det så kallade ”skolprojektet” utförts i den svenska gymnasieskolan. 

755 gymnasieelever ingick i undersökningen och huvudsyftet var att studera utfallet av 

implementeringen av den nya läroplanen för gymnasieskolan (Lpf 94). I Annerstedts och 

Patrikssons undersökning angav hela 72 % av de tillfrågade eleverna att de var positiva till 

undervisningens kvalitet i ämnet idrott och hälsa. Endast 6 % av eleverna hade en negativ 

uppfattning om undervisningens kvalitet.9 Undersökningen omfattade dock inte någon fråga 

som syftade till att klargöra vilken betydelse eleverna lägger i begreppet 

undervisningskvalitet. Vad innebär undervisningskvalitet och kan det likställas med 

lärarkompetens och hur definierar i så fall eleverna sådan kompetens? 

 

Pedagogen Karin Redelius, verksam vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, har 

varit med och sammanställt material från undersökningen Skola – Idrott - Hälsa där äldre 

elever i grundskolan, fått ge sin syn på ämnet Idrott och hälsa. Elevernas inställning till ämnet 

är generellt positivt precis som i Annerstedts och Patrikssons studie. Frågan om vad man gör i 

ämnet, resulterar i svar som ger en bild av att ämnet idrott och hälsa fokuserar mer på att göra 

                                                 
9 Claes Annerstedt, Göran Patriksson, The new Swedish curricullum in physical education-is the outcome 
expected? - Paper published in the proceedings from AISEP International seminar in Lisboa 1996, (Göteborg:  
Götebrogs Universitet -Institutionen för pedagogic, 1996), s.  6. 
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saker än att lära sig, med tillägget att detta inte utesluter att eleverna lär sig något. Svaren som 

framkommer är exempelvis ”skönt att röra på sig och slippa sitta stilla”, ”bra att få springa 

av sig, det blir ett avbrott, någonting annat än det vanliga”. Eleverna svarar att de aktiviteter 

som förekommer mest är bollspel av olika typer, de kursplansanknutna idrotterna (dans, 

orientering, friluftsliv och simning) är dock mycket sporadisk förekommande.10 Innebär detta 

att eleverna definierar lärarkompetens i ämnet idrott och hälsa som förmåga att skapa roliga 

och aktiva lektioner utan hänsyn till kursplanen? Är dessa kriterier desamma som den 

undervisningskvalitet som Annerstedt och Patriksson lyft fram? 

 

Det vi kan konstatera är att det finns få undersökningar av elevers syn på den kompetens som 

lärare i ämnet idrott och hälsa bör ha. De studier som genomförts har snarare syftat till att 

undersöka deras syn på ämnet i stort och inte specifikt på lärarens kompetens. Att ämnet ska 

vara roligt visar båda de presenterade studierna. Det går även att skönja att elevernas fokus 

ligger på aktiviteten och rörelsen. Dessutom är det svårt att påstå att bollspel som aktivitet inte 

följer kursplanen för ämnet, eftersom att den kan tolkas väldigt subjektivt. Bollspel kan bidra 

till effekter som inte handlar om att kunna hantera en boll, utan mer om exempelvis 

samarbete, men frågan kvarstår. Ska lärare i idrott och hälsa fokusera på aktivitet och lust och 

därmed till viss del bortse från andra delar av läraruppdraget, exempelvis läroplan?  

 

 
1.2.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Vid en sammanfattning av forskningsläget söker vi en bild av lärarkompetens. Den bild som 

tonar fram är komplex och innehåller många olika delar. En tydlig motsättning mellan å ena 

sidan vad forskning och vetenskap anser vara lärarkompetens och å andra sidan vad lärare och 

elever anser, framträder tydligt. Forskning och vetenskap söker kategorisera lärarens olika 

kompetensområden utan att värdera dessa i förhållande till varandra. Inget av 

kompetensområdena betraktas som överordnat eller självständigt. Elever och lärare placerar 

däremot ämneskunskapen i centrum men ifrågasätter inte kvaliteten i undervisningen. Det 

viktigaste kriteriet är ”att eleverna skall röra sig”. Frågan är om elevernas vaga beskrivning 

av lärarkompetens är en följd av den osäkerhet kring sin yrkesprofessionalism som lärarna 

känner? 

 

                                                 
10 Håkan Larsson, Karin Redelius, Mellan nytta och nöje - bilder av ämnet idrott och hälsa, (Stockholm: 
Idrottshögskolan, 2004), s. 164. 
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Vid en studie av forskningsläget framkommer en skarp skillnad mellan elevernas syn på 

lärarkompetens i förhållande till lärare och forskare. De senare söker en djupare förståelse för 

vad lärarkompetens verkligen är medan undersökningar av elevers syn på ämnet är ytliga och 

översiktliga. Det tycks saknas studier som syftar till att låta elever kategorisera och värdera 

idrottsläraryrkets delkompetenser.  

 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
För att kunna undersöka och analysera vilken innebörd gymnasieelever lägger i begreppet 

lärarkompetens har vi valt att använda en tysk modell. Orsaken till att vi valt just denna, trots 

att den har några år på nacken, är den uppmärksamhet den rapport som modellen ingick i fick 

av svenska forskare när den publicerades. 

 
           1975 publicerade det västtyska idrottsförbundet en omfattande rapport där man utifrån  

           utbildningsmål försökte specificera de krav som ställs på idrottsläraren. Rapporten, som hade  

           utarbetats av en vetenskaplig kommission men där såväl idrottslärare, lärarutbildare som olika         

           intressegrupper ingick som referensgrupp, är det mest genomarbetade och grundliga förslag som  

           hittills presenterats för idrottslärarutbildningarna. Det ledde till stora diskussioner om  

           utbildningens utformning och förslaget har utgjort grunden i det reformarbete som sedan följde.11

 

Ovannämnd rapport, Sportlehrerausbildung12 utmynnade i en modell som kallas Deutscher 

sportbund-konceptet (DSB-konceptet). Konceptet delar upp begreppet lärarkompetens i fyra 

olika delområden. Dessa delområden är: Idrottslig kompetens, vetenskaplig kompetens, 

politisk kompetens och pedagogisk kompetens (undervisningskompetens). Modellen kan 

illustreras med följande bild.13

 

                                                 
11 Claes Annerstedt, Idrottslärarna och idrottsämnet –Utveckling, mål, kompetens –ett didaktiskt perspektiv, 
(Göteborg: Acta universitatis gothoburgensis 1991), s 165. 
12 Deutscher Sportbund (DSB), Dietrich, K., Dassel., H, Haag, H., Kurz, D., Menze, C., Wolf, N, 
Sportlehrerausbildung, Analyse und reform, (Frankfurt/Main: Deutscher Sportbund, 1975). 
13 Deutscher Sportbund, s. 42. 
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Figur 1 – Lärarkompetens enligt DSB-konceptet 

 

Idrottslig kompetens består enkelt uttryckt främst av ämneskunskap inom idrottsområdet. 

Personlig färdighet såväl som teoretiska kunskaper om olika idrottsdicipliner är centrala. 

Läraren ger inom detta område eleverna kunskap genom att själv demonstrera på olika sätt för 

att ge dem en visuell bild av hur något skall göras. Med denna målbild på näthinnan provar 

eleverna sig sedan fram till uppfyllelse av målet med hjälp av läraren.  

 

Ett problem som konceptet tar upp inom detta område är att lärarens förmåga att göra detta på 

ett kompetent sätt minskar med ålder och försämrad fysik. Den lösning som DSB-konceptet 

ser på detta problem är att läraren i takt med ålder och erfarenhet erhåller större pedagogisk 

kunskap och på det viset kan kompensera för vikande personlig färdighet.14  

 

Idrottslig kompetens innefattar även erfarenhet av lärprocessen på det fysiska området. Att 

själv ha erfarit de svårigheter som kan möta den som skall lära sig en fysisk övning ger enligt 

konceptet en större inlevelse och förståelse av hur dessa svårigheter skall övervinnas. 

 

Vetenskaplig kompetens är kunskap om den vetenskapliga grund som undervisningen baseras 

på. Det gäller såväl vetenskapsteoretiska, psykologisk som medicinska vetenskaper. Viss 

kunskap om vetenskapsteoretisk forskning möjliggör att läraren kan granska nya 

forskningsrön kritiskt och förhoppningsvis i förlängningen bli delaktig i forskningsprocessen 
                                                 
14 Ibid., s. 56-68. 
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genom praktiknära forskning på de elever denne undervisar. Inom psykologisk vetenskap 

innefattar konceptet kunskap om grupprocesser eller motivationsteorier medan det inom 

medicinsk vetenskap rör sig om kunskaper i anatomi, fysiologi och biomekanik.15

 

Politisk kompetens innebär ytterst kunskap om de styrdokument som ligger till grund för 

undervisningen. Det innefattar dock även kunskap om opinionsbildningar och ideologiska 

strömningar i samhället som leder fram till rådande skolpolitik. Denna skolpolitik utmynnar 

så småningom i styrdokument för skolan. Detta kan betraktas som yttre och inre påverkan på 

undervisningen. Kunskap inom detta område uppnås inte bara genom att läsa för ögonblicket 

rådande kurs- och läroplaner utan även genom att studera samhällsdebatten i tidningar och 

genom att delta i diskussioner inom lärarkollegiet eller med föräldrar och elever.  

DSB-konceptet betraktar idrottsläraren som en del av den process som leder fram till 

bibehållande eller förändringar av rådande styrdokument.16  

 

Pedagogisk kompetens är, som framgår av figur 1, central i DSB-konceptet och innehåller 

vissa delar från de övriga tre delkompetenserna. Den pedagogiska kompetensen består enligt 

konceptet av förmågan att ge eleverna instruktioner. Läraren genomför planering och 

förberedelser för att ge rätt instruktioner. Instruktionerna syftar till att ge både praktisk och 

teoretisk bildning. Samverkan mellan teori och praktik skapar en helhet som gör att 

undervisningen blir metodisk. Nästa steg är att läraren behärskar den ”yrkespraktik” som  

krävs för idrottsläraryrket. Med yrkespraktik menas den organisation och logistiska planering 

som krävs för att praktiskt genomföra lektionerna på ett ändamålsenligt sätt. Sist men inte 

minst innebär pedagogisk kompetens att läraren observerar utfallet av instruktioner och 

organisation och har förmåga att analysera vilka delar som fungerar och vilka som skall 

korrigeras. Detta gäller både gruppens och individerna inom gruppen.17   

 

Definitionerna av de olika delkompetenser som DSB-konceptet namnger har utvecklats och 

tolkats av både tyska och svenska forskare. Efter bästa förmåga har vi översatt de definitioner 

som vi funnit i originalkällan men inser att eventuella nyansskillnader mellan originalkällans 

definitioner och vår översättning kan förekomma. Vi kommer dock i vår undersökning att 

                                                 
15 Deutscher Sportbund, s. 69-77. 
16 Ibid., s. 78-83. 
17 Ibid., s. 44-55. 
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konsekvent använda vår översättning och resultatet kommer därmed att förhålla sig till denna 

översättning av definitionerna.  

 

I första hand ämnar vi använda DSB-modellen som ett analysredskap av de enkät- och 

intervjusvar som vi får från eleverna i undersökningsgruppen. På så sätt blir det lättare att 

kategorisera och sortera svaren samt att få ett teoretiskt bollplank att relatera 

undersökningsresultaten mot. Dessutom kommer undersökningen att innebära en prövning av 

modellen då vissa svar skulle kunna hamna utanför modellens definitioner och ramar. 

 

Med bakgrund av att det i den begränsade forskning som finns om elevers uppfattning av 

lärarkompetens, framkommit att eleverna värderar mjuka värden som kommunikation och 

glädje högt har vi valt att komplettera DSB-modellen med en femte delkompetens. Denna 

kompetens har vi valt att kalla social kompetens. Vår definition av social kompetens 

innehåller interpersonella och emotionella värden som läraren bör förfoga över. Glädje, 

kommunikation och lekfullhet är de nyckelord vi funnit i tidigare forskning. Denna 

komplettering av DSB-modellen gör att den modell vi kommer att tolka 

undersökningsresultatet utifrån kommer att se ut på följande sätt.  

 
Vetenskaplig 
kompetens 

     
     Politisk 
     kompetens 

 
 
   Idrottslig 
   kompetens 

 
Pedagogisk 

    kompetens 
 Social  

kompetens 

 
Figur 2 – Lärarkompetens enligt en kompletterad DSB modell. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att undersöka gymnasieelevers uppfattning om lärarkompetens i 

ämnet idrott och hälsa. 

 

Vår frågeställningar är: 

Vilka delkompetenser hos idrottsläraren anser gymnasieeleverna vara primära för att denne 

skall vara en bra lärare? 

- Lärarens idrottsliga kompetens (ämneskunskaper och färdigheter inom ämnet) 

- Lärarens pedagogiska kompetens (förmåga att lära ut) 

- Lärarens politiska kompetens (kunskaper om styrdokument, skolpolitik och liknande)  

- Lärarens vetenskapliga kompetens (Fysiologisk och psykologisk kunskap) 

- Lärarens sociala kompetens (mjuka värden som relation, glädje och aktivitet)  

 

 

2 Metod 
Som metod har vi valt att kombinera enkäter och intervjuer. Anledningen är att vi både ville 

ha en generell uppfattning om elevernas syn på lärarkompetens samt få en djupare förståelse 

av vad de anser att lärarkompetens egentligen består av. 

 

 

2.1 Urval 
Vi har valt att genomföra vår enkät på samhällsvetenskapsprogrammet skolår 3 på tre 

gymnasieskolor i stockholmsområdet. Att valet fallit på just dessa tre skolor beror på att de 

representerar tre olika typer av upptagningsområden, en innerstadsskola, en skola i närförort 

samt en förortsskola. Denna heterogena sammansättning av undersökningsgrupper hoppas vi 

skall göra vår undersökning någorlunda representativ för gymnasieelever i 

stockholmsområdet i allmänhet. Vi är dock medvetna om att då samtliga skolor som ingår i 

undersökningen ligger i stockholmsområdet kan skevheter beroende på geografiskt läge 

förekomma. Undersökningen kommer att genomföras på gymnasieskolans samhällsprogram. 

Skälet till detta val är att samhällsvetenskapsprogrammet har det största antalet elever inom 

gymnasieskolan.18 Anledningen till att vi valt att genomföra undersökningen på elever i 

skolår 3 är att dessa elever har längst erfarenhet av idrottslärare och att sannolikheten också är 
                                                 
18 Skolverket, Rapport 274 Utbildningsresultat riksnivå 2004-2005, Tabell 4.1 A, s 1-3. 
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störst att denna grupp har erfarenhet av flera idrottslärare. Vid det interna urvalet på varje 

skola har vi valt klasser att genomföra enkäten i på slumpvis utvalda klasser. Vi har dock 

uteslutit idrottsklasser från vår undersökning, då vi anser att det finns en risk att elever från 

sådana klasser kan ha en ovanligt positiv syn på både ämnet idrott och hälsa samt på lärarna i 

ämnet. 

 

Två elever har valts ut till intervjuer. Dessa elever representerar olika åsikter i fråga om vilka 

av DSB-konceptets delkompetenser som de anser är den mest essentiella. Den ena 

representerar den allmänna uppfattningen som framkommit i resultatet. Den andra har gett en 

mer motsättande bild av vad den prioriterat. På så sätt får vi intervjuer som skiljer sig mot 

varandra.  

 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 
Enkätfrågorna är utformade så att varje fråga innehåller fem svarsalternativ. Fyra av 

alternativen representerar vart och ett av de fyra delkompetenser som DSB-konceptet delar 

upp idrottslärarkompetens i. Det femte svarsalternativet representerar den femte delkompetens 

som vi kompletterat modellen med, alltså social kompetens. Svarsalternativen presenteras i 

olika ordning så att det blir svårt att skönja ett mönster där exempelvis alternativ ett 

representerar idrottslig kunskap i alla frågorna.  

 

Eleverna ombads rangordna svarsalternativen med siffror från 1 till 5, där 1 stod för det 

alternativ de ansåg stämde bäst med deras åsikt och 5 sämst.19  Vi sammanställde sedan 

svaren enligt en mall där det framgår vilket svarsalternativ som motsvarar vilken 

delkompetens.20  

 
Sammanställningen av svaren redovisas i resultatet i diagramform, tabellform samt i löpande 

text för att ge en överskådlig bild av elevernas åsikter. Svaren användes dessutom som 

”screening metod” för att välja ut två elever till intervjuer.21 Sista frågan på enkäten var om 

respondenten var villig att delta i en intervju. De som var villiga att bli intervjuade kryssade i 

                                                 
19 Se bilaga 1. 
20 Se bilaga 2. 
21 Bo Johansson, Per Olov Svender, Examensarbetet i lärarutbildningen –undersökningsmetoder och språklig 
utformning, (Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, 2004), s 29.  
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detta svarsalternativ samt skrev sitt namn samt mailadress, alternativt mobilnummer. 

Enkäterna var i övrigt helt anonyma. 

Två elever valdes ut till intervjuer. Den ena av dessa elever hade givit enkätsvar som var 

representativa för de allmänna åsikter som eleverna i undersökningen gav uttryck för, 

nämligen att pedagogisk kompetens, idrottslig kompetens samt en allmän social kompetens 

var de viktigaste delkompetenserna hos en bra idrottslärare. Den andra eleven som valdes ut 

till intervju hade i enkätundersökningen givit uttryck för mer avvikande åsikter. Eleven 

värderade visserligen idrottslig kompetens och social kompetens högst men ansåg att 

pedagogisk kompetens var den delkompetens som skulle värderas lägst. Intervjuerna var 

halvstrukturerade dvs., de innehöll fasta frågeområden. Intervjuerna spelades in på band och 

transkriberades i efterhand. Vid utskrift av intervjuerna har vi dock uteslutit irrelevanta delar 

som en kort inledning som enbart syftade till att få intervjuobjekten att slappna av samt 

avslutningen där vi tackar för deras medverkan i undersökningen. 

 

 

2.3 Procedur 
Enkätundersökningen genomfördes på respektive skola under en lektion i ämnet idrott och 

hälsa. Vi delade ut enkäterna personligen till eleverna och närvarade medan de individuellt 

besvarade enkäten. Innan vi delade ut frågeformulären berättade vi, utan att gå in på detaljer, 

att undersökningen syftade till att kartlägga deras syn på idrottslärarkompetens. Vi 

informerade också om att det var frivilligt att delta och att de när som helst fick avbryta sitt 

deltagande.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på respektive skola. Vi var båda närvarande och vi 

berättade återigen att undersökningen syftade till att kartlägga deras syn på 

idrottslärarkompetensen, utan att gå in på detaljer, samt att det stod den fritt att neka till att 

besvara enskilda frågor eller att när som helst avbryta intervjun. Dessutom försäkrade vi 

respondenten om att intervjusvaren skulle behandlas konfidentiellt.  

 

 

2.4 Databerabetning 
Resultaten av enkäten har bearbetats i Microsoft excel och för att kontrollera tillförlitligheten 

har vi genomfört Chi-2 test där signifikansnivån sattes till 95%. 
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2.5 Bortfall 
Interna och externa bortfall har förekommit i vår undersökning. Något anmärkningsvärt är det 

externa bortfallet som blev så högt som 39 %. Med detta menas att 39 %, eller 50 av totalt 

126 av de elever som var tänkt att medverka i undersökningen, var frånvarande under det 

tillfälle vi besökte skolan. Det interna bortfallet var ytterst litet, närmare bestämt 3 %. 

 

 

2.6 Reliabilitet 
Kvantitativa studier är studier som enligt Stensmo är bäst lämpade för hög reliabilitet.22 För 

att höja reliabiliteten i vår undersökning genomförde vi en pilotundersökning där 

lärarstudenter vid GIH fick agera testrespondenter. Lärarstudenterna fick även komma med 

kommentarer angående otydliga svarsalternativ och frågeformuleringar. Stor vikt har lagts vid 

formulering och korrigering av enkäterna för att skapa en så gedigen grund som möjligt. 

Enkäterna har utformats på ett strukturerat sätt vilket skapat en högre tillförlitlighet.  

 

Även i undersökningens andra del, de kvalitativa intervjuerna, har vi i största möjligaste mån, 

försökt vara noggranna och systematiska i frågeval för att uppnå god reliabilitet. Kvalitativa 

undersökningar är dock svårare att göra helt reproducerbara då olika respondenters svar kan 

ge följdfrågor av olika natur. Utgångspunkten har varit att utgå ifrån en intervjumall för att på 

så sätt uppnå god tillförlitlighet även i denna metod. 

 

 

2.7 Validitet 
Genom att först genomföra en enkät som kartlägger undersökningsgruppens åsikter som 

screening metod, och sedan fördjupa kunskapen kring respondenternas svar genom en 

kvalitativ intervju, har vi belyst våra frågeställningar från två olika håll. Därmed anser vi att 

graden av validitet har stärkts. Att vi dessutom undersökt det vi haft för avsikt att undersöka 

samt haft relevanta frågor i såväl enkät som intervjuer, anser vi ge undersökningen en god 

validitet.  

                                                 
22 Christer Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare, (Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, 2002), s 
30. 
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3. Resultat 
 

3.1 Resultatdisposition 
Eftersom frågeställningen i denna studie syftar till att undersöka vilka av den kompletterade 

DSB-modellens fem delkompetenser som elever i skolår 3 på gymnasieskolans 

samhällsvetenskapsprogram anser att en idrottslärare bör besitta för att vara en bra lärare, har 

vi valt att redovisa undersökningens resultat tematiskt utifrån dessa fem delkompetenser. Som 

inledning redovisar vi dock alla delkompetenserna i förhållande till varandra. Varje avsnitt 

kommer sedan att behandla en delkompetens ur både ett övergripande perspektiv med 

utgångspunkt ifrån enkäten men också ur ett orsaksperspektiv med utgångspunkt ifrån 

intervjuerna. Orsaken till detta är att undersökningsresultatet har visat att vissa delar inom 

varje delkompetens värderas högt av eleverna. Att enbart jämföra delkompetenserna mot 

varandra anser vi därför skulle ge en ofullständig bild av resultatet. 

 

För att få en djupare förståelse av bakgrunden till de åsikter som elevernas redovisar i 

undersökningen inleder vi resultatdelen med att redovisa elevernas allmänna åsikter om 

idrottsämnet och vad som styr ämnet.  

 

 

3.2 Allmänna uppfattningar om ämnet idrott och hälsa 
Enkätundersökningens inledande frågor var utformade i syfte att ge en allmän uppfattning om 

elevernas åsikter om ämnet idrott och hälsa i stort samt för att undersöka vad eleverna anser 

att ämnet skall fokusera på. Vi ville också få en uppfattning om vem eller vad eleverna ansåg 

hade störst inflytande över idrottsundervisningens utformning; 
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Figur 3 -Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa i stort? 

 

Det visade sig att 70 % av eleverna tyckte att ämnet idrott och hälsa var roligt. 20 % tyckte att 

ämnet var mindre roligt medan 7 % betraktade ämnet som tråkigt och 1 % av eleverna tyckte 

att ämnet var ointressant. Det interna bortfallet på frågan var 3 %. 
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Figur 4 –Vad tycker du ämnet idrott och hälsa ska fokusera på? 

 

På frågan vad eleverna ansåg att ämnet skulle fokusera på svarade en bred majoritet, 62 % 

aktivitet och rörelse. 24 % ansåg att ämnets fokus skulle vara att ha roligt medan 10 % ansåg 

att kroppsvård och hälsa. Endast 3 % ansåg att kunskap om teknik och taktik inom olika 
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idrotter var viktigast. Ingen av de tillfrågade ansåg att det var viktigast att fokusera på 

samarbete. 

 

I introduktionen till denna studie nämner vi att de rådande styrdokumenten för 

gymnasieskolan (Lpf 94) i huvudsak innehåller formulering av mål för undervisningen medan 

de lämnar stor del av ansvaret för metoder som leder till dessa mål till idrottsläraren. För att 

kontrollera om denna skillnad mot tidigare styrdokument är synlig även för eleverna ställde vi 

frågan om vem eller vad eleverna tror har störst inflytande över idrottsundervisningens 

utformning; 
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Figur 5 – Vem/vad har störst inflytande över idrottsundervisningens utformning? 

 

Resultatet visar tydligt att en klar majoritet (54 %) av eleverna anser att idrottsläraren har 

störst inflytande över undervisningens utformning, medan 37 % av eleverna menar att 

läroplanen/kursplanen har störst inflytande. Dessutom visar resultatet på att både lokalerna 

och eleverna har större betydelse för undervisningen än rektor.  

 

3.3 Kompetenserna mot varandra 
I följande avsnitt ämnar vi redovisa elevernas uppfattning av de olika delkompetenserna 

jämfört med varandra. Detta ger en övergripande bild av hur eleverna rangordnat modellens 

olika delkompetenser. Vi tar hjälp av både en figur och en tabell för att illustrera skillnader 
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och likheter. Att vi valt att presentera i både figur och tabellform beror på att vi vill visa det 

sammantagna resultatet samt den enskilda frågans utfall.  

 

Tabell 1 – Antal 1:a hands val som varje delkompetens erhållit procentuellt inom varje 

fråga. 

 Pedagogisk Idrottslig Social Vetenskaplig Politisk
Vad anser du att 
en lärare i idrott 
och hälsa ska vara 
bra på? 

25% 39% 13% 9% 14% 

Vad anser du att 
en lärare i idrott 
och hälsa ska vara 
bra på? 

17% 9% 39% 13% 22% 

Vad anser du att 
en lärare i idrott 
och hälsa ska vara 
bra på? 

35% 1% 39% 22% 3% 

Vad anser du att 
en lärare i idrott 
och hälsa ska vara 
bra på? 

30% 3% 0% 36% 32% 

Om du var lärare 
i ämnet idrott och 
hälsa, vad skulle 
du då prioritera? 

17% 18% 29% 31% 5% 

Vilken yrkesgrupp 
skulle vara 
lämpad att 
vikariera som 
idrottslärare? 

1% 76% 20% 3% 0% 

Vad tycker du ska 
vara 
betygsgrundande i 
idrott? 

45% 25% 4% 3% 23% 
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Figur 6 – Elevernas rangordning av DSB-modellens delkompetenser inklusive 

fördelning av antalet första val på varje fråga. 

 

Resultatet från vår undersökning skapar ett framträdande mönster, där de olika kompetenserna 

sätts i jämförelse mot varandra. Den pedagogiska kompetensen rangordnas högst av eleverna 

om man ser till den kvantitativa studie som vi genomfört. Övriga kompetenser följer i 

ordningen idrottslig, social, vetenskaplig och politisk. Denna fördelning är statistisk 

säkerställd. Ingen av kompetenserna anses irrelevant utan alla fyller på olika sätt alla en viss 

roll. Tabellen och figuren här ovan stärker den kompletterande DSB-modellen som vi utgått 

ifrån och visar att elevernas åsikt i många avseenden följer modellen. Den pedagogiska delen 

får en central roll, men inte opåverkad av övriga delar. En viss samhörighet mellan delarna 

finns och måste finnas anser eleverna: ”Egentligen tycker jag…. en idrottslärare ska ju ha alla 

kompetenserna för att vara en riktigt bra idrottslärare”.23 Såväl idrottslig, social, vetenskaplig 

och politisk kompetens får precis som den pedagogiska en framträdande roll beroende på 

vilken typ av sammanhang som den ingår i. Därmed kan man inte bortse från någon av 

delkompetenserna inom lärarkompetensen i ämnet idrott och hälsa, bara konstatera att vissa 

interna delar inom de olika kompetenserna värderas högre av eleverna. 

 

                                                 
23 Gymnasieelev. 
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3.4 Delkompetenserna var för sig  
För att illustrera att visa delar inom samtliga delkompetenser prioriteras högt av eleverna 

ämnar vi som vi tidigare nämnt att redovisa varje kompetens fristående från varandra.  

Detta ger en bild av vilka delar inom varje delkompetens som värderas högt. Figurerna som 

redovisas inom varje delkompetens tar inte hänsyn till hur många 1:a hands val de andra 

kompetenserna fått, de visar endast exempelvis de pedagogiska svarsfrekvenserna på varje 

fråga.  

 

 

3.4.1 Pedagogisk kompetens – den centrala byggstenen 

I vår teoretiska modell har den pedagogiska kompetensen en central roll. Denna position får 

även delkompetensen när eleverna redovisar sina åsikter i enkätundersökningen; 
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Figur 7 - Elevernas värdering av de svarsalternativ som representerar pedagogisk 

kompetens inom varje fråga. 

 

Oavsett hur man vrider och vänder på resultatet från vår undersökning så prioriterar eleverna 

sammantaget denna kompetens högst. Eleverna anser att idrottsläraren ska kunna organisera 

och strukturera lektioner på ett bra sätt. God organisation ger förutsättningar för den helhet i 

inlärningssituationen som DSB-konceptet talar om. Denna helhet formar elever som är 

ambitiösa och villiga att lära. Ambition och glädje i att delta anser också eleverna borde vara 

det viktigaste kriteriet vid betygssättning i ämnet idrott och hälsa. Organisationen skall 

underlättas av god ordning under lektionerna och leda till nivåanpassad undervisning. 
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Undersökningsresultatet visar på en slående paradox. Eleverna värdesätter den pedagogiska 

kompetensen högst av de fem delkompetenserna men önskar ändå inte en pedagog som 

vikarie vid en eventuell frånvaro av ordinarie lärare. Elevernas ställningstagande att i enkäten 

prioritera den pedagogiska kompetensen högst visar sig under intervjun mer i form av ett 

horisontellt ställningstagande. Det visar sig att pedagogiska kompetensen inte lika tydligt blir 

överordnad de andra kompetenserna. Vad som dock kan påverka prioriteringen, är vilken 

ålder som läraren ska undervisa samt lärarens egen erfarenhet. Ju lägre ålder desto mer 

pedagogisk kompetens krävs tror de intervjuade. Lärarens erfarenhet skapar dessutom en 

förtrogenhet inom den pedagogiska kompetensen. Rutin inom läraryrket framhålls som en 

viktig faktor, men även förnyelse av lektions och övningsinnehåll. Idrott och Hälsa ämnet får 

inte fastna i förutsägbara mönster: ”…faktum är att vi kör ju samma övningar ungefär varje 

månad och dom har jag kört nu i 12 år”24. En bra pedagog, enligt eleverna följer därför med i 

utveckling och skapar progression i övningar och utvärderar sina egna pedagogiska 

tillvägagångssätt för att motverka enformighet.   
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3.4.2 Idrottslig kompetens 

Eleverna värderar i enkäten totalt sett lärarens idrottsliga kompetens högt. De olika delar som 

tillsammans bildar lärarens idrottsliga kompetens värderas däremot väldigt olika;  
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Figur 8 – Elevernas värdering av de svarsalternativ som representerar idrottslig 

kompetens inom varje fråga. 

 

Hela 75 % av eleverna anser att den yrkesgrupp bland svarsalternativen som är mest lämpad 

att vikariera som idrottslärare är en tränare i en idrottsförening. I likhet med DSB-konceptet 

värderar eleverna kunskaper om idrott samt personlig färdighet högt, men de anser inte att det 

är lika viktigt att kunna visa övningar eller att kunna regler och fakta om olika idrotter.  

 

Intervjuerna bekräftar att eleverna ser idrottslig kunskap som en av de viktigaste 

delkompetenserna. Eleverna anser att läraren bör ha en viss personlig färdighet i idrott och att 

denne också skall bedöma personlig färdighet hos eleverna vid betygssättning. De är dock 

eniga om att andra värden, som att till exempel göra sitt bästa, till skillnad mot de teoretiska 

ämnena både har och bör ha betydelse vid bedömningen. Idrottslig kunskap betraktas som en 

sorts underförstådd självklarhet som är basen till att sedan kunna förmedla den idrottsliga 

kunskapen till eleverna: ”…en idrottslärare måste ändå kunna liksom visa övningar”25. 

Eleverna anser att betydelsen av idrottslig kunskap ökar ju äldre eleverna är.   

                                                 
25 Gymnasieelev 
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3.4.3 Vetenskaplig kompetens 

Som DSB-modellen förklarar den vetenskapliga kompetensen ska läraren besitta en 

grundstomme av olika kunskaper om exempelvis hur kroppen fungerar, varför grupper bildas 

och kritiskt tänkande kring undersökningar;  
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Figur 9 – Elevernas värdering av de svarsalternativ som representerar vetenskaplig 

kompetens inom varje fråga. 

 

Eleverna värderar överlag vetenskaplig kompetens lägre än pedagogisk, idrottslig och social, 

men det finns dock kunskaper inom denna kompetens som eleverna framhåller som mycket 

viktiga. Framförallt anser eleverna att lärare ska kunna mycket om kost och dess betydelse. 

Dessutom värnar de om att läraren ska ha kunskap om träning och hälsa, men ser man till 

intervjuerna får denna kompetens en mer framträdande roll än vad som framkommer i 

enkäten. Idrott och hälsa handlar i stor utsträckning om rörelse, därför kan lektionerna ses 

som träningstillfällen, framförallt under gymnasiet. Därför är det viktigt att som lärare lära ut 

rätt träning och träningsmetod, anser eleverna, ”…om jag gymar ska jag ju gyma rätt så att det 

är rätt teknik och jag bygger rätt muskler”26. Kunskap som vilar på vetenskaplig grund anses 

därmed befogad och viktig. 
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3.4.4 Politisk kompetens 

Av enkäten framgår tydligt att politisk kompetens är den delkompetens i DSB-konceptet som 

sammantaget värderas lägst av eleverna;  
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Figur 10 – Elevernas värdering av de svarsalternativ som representerar politisk 

kompetens inom varje fråga. 

 

Eleverna rankar visserligen mål i styrdokumenten som berör hälsa och miljö högt, men anser 

inte kunskaper om värdegrund och människosyn vara lika viktiga. Kunskaper om skolpolitik 

värderas generellt mycket lågt. I likhet med svaren på vem eller vad som har störst inflytande 

över undervisningens utformning, anser eleverna rektorn vara minst lämpad av 

svarsalternativen att vikariera som idrottslärare. 22 % av eleverna anser att det viktigaste 

betygskriteriet i ämnet idrott och hälsa är att eleverna uppfyller kriterierna i kursplanen.  

 

Trots att eleverna värderar politisk kompetens lågt i förhållande till andra delkompetenser 

påvisas i intervjuerna indikationer på att läraren bör ha kunskap om skolans styrdokument. 

Det framkommer dessutom att elevernas egen kunskap om dessa dokument är relativt 

begränsad och vi får under intervjuerna frågor både om styrdokumentens innehåll och 

huruvida idrottsläraren är skyldig att följa kursplanen. Tydliga kopplingar mellan kursplan 

och undervisning i form av skrivna veckoscheman eller muntliga motiveringar av 

lektionsaktiviteter med kursplanen som grund, uppfattar eleverna negativt och tycks föredra 

att denna koppling finns, men är osynlig för eleverna. Ingen av de intervjuade tar upp 
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idrottslärarens roll som en del av skolpolitisk samhällsdebatt eller anser att lärarna inom eller 

utom skolan, borde driva några särskilda frågor för att åstadkomma förändringar i 

undervisningens innehåll.  

 

 

3.4.5 Social kompetens 

Denna kompetens, som vi efter att ha studerat tidigare forskning kompletterat DSB-modellen 

med, visar sig vara en mycket viktigt del av lärarkompetensen enligt eleverna;  
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Figur 11 – Elevernas värdering av de svarsalternativ som representerar politisk 

kompetens inom varje fråga. 

 

Att som lärare kunna skapa god stämning och glädje under lektionerna värdesätter merparten 

av eleverna mycket högt. Kan dessutom lärare få eleverna att bli svettiga och aktiva blir de än 

mer nöjda. Överhuvudtaget påvisar resultatet att social förmåga hos lärare är uppskattat bland 

eleverna. Detta inkluderar dock inte kunskaper om ungdomskulturen som exempelvis vem 

som vunnit Big Brother. Denna kunskap anser eleverna vara irrelevant.  

 

Att ämnet idrott och hälsa i elevernas ögon skiljer sig från andra skolämnen är tydligt. I 

intervjuerna framkommer det att eleverna betraktar idrottslektionerna som ett avbrott i 
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vardagen och uppskattar ämnets särart: ”…man vaknar upp på morgonen och ser på schemat 

och visar det sig att man har idrott känns det positivt”.27 Att skapa glädje, lekfullhet och 

aktivitet framträder som nyckelbegrepp när de beskriver hur de vill att läraren skall vara. 

Påminnelser om att ämnet faktiskt är ett skolämne i form av schemalagda aktiviteter och 

muntliga kopplingar till styrdokument uppfattas som negativt. Att läraren bibehåller ämnets 

rekreativa karaktär värderas högt av eleverna.  

 

                                                 
27 Gymnasieelev. 
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4. Diskussion 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka gymnasieelevers uppfattning om 

lärarkompetens i ämnet idrott och hälsa. Vi ämnar i detta avsnitt jämföra 

undersökningsresultatet med tidigare forskning kring idrottslärarkompetens samt diskutera 

undersökningsresultatet ur olika synvinklar. Bortsett från metoddiskussionen kommer 

diskussionsavsnittet att struktureras tematisk utifrån vilka gruppers syn på 

idrottslärarkompetens vi jämför undersökningsresultatet med.  

 

 

4.1 Metoddiskussion 
Den enkät vi genomfört har haft en lite speciell form då eleverna fått rangordna olika 

kompetenser och egenskaper hos en bra idrottslärare. Eleverna har inte varit medvetna om att 

varje svarsalternativ varit kopplat till en specifik delkompetens i vår DSB-modell. Syftet med 

detta har varit att undvika att eleverna själva lägger värderingar i orden som beskriver 

modellens delkompetenser. Vi var exempelvis oroade för att ett begrepp som politisk 

kompetens skulle värderas utifrån hur eleverna ser på politik i allmänhet. Undersökningen 

hade då riskerat att handla om elevernas uppfattning om delkompetensernas namn, snarare än 

deras innehåll. Med den enkätform vi valt hoppas vi ha kunnat belysa elevernas 

underliggande åsikter utan att dessa påverkats av eventuell sympati eller motvilja inför 

delkompetensernas namn.  

 

Det föreligger naturligtvis en risk med denna typ av undersökningsform. Våra tolkningar av 

vad som ingår i respektive delkompetens kan självklart ifrågasättas, även om vi försökt hålla 

oss inom ramarna för modellens definitioner. Ett annat problem vi identifierat i fråga om 

tillförlitlighet är att de svarsalternativ som ställts mot varandra i enskilda fall kan ha varit 

formulerade på ett sätt så att eleverna styrts mot ett visst svarsalternativ. Det mest påtagliga 

problem vi upptäckt under studiens gång är dock, att då vi genomfört vår undersökning på 

lektioner i ämnet idrott och hälsa har de elever som varit frånvarande på dessa lektioner inte 

kommit med i undersökningen. Utan att veta säkert skulle man kunna anta att det bland de 

elever som är frånvarande från idrottslektionerna finns en överrepresentation av elever som är 

negativt inställda till ämnet. Detta skulle betyda att vår undersökning endast är giltig för 

elever som är tillräckligt positiva till idrott och hälsa för att närvara på lektionerna. Med 
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denna insikt skulle vi vid ett upprepande av studien genomföra denna i anslutning till en 

lektion i ett annat ämne.  

 

 

4.2 Jämförelse med idrottslärare 
Rønholt hävdar att en idrottslärare som kan iaktta och avläsa en situation fylld med många 

olika händelser är en per definition kompetent lärare. Carlsten kommer till en liknade slutsats 

i sin undersökning av elever i klass 8. Eleverna i vår undersökning betraktar dock inte denna 

typ av flexibilitet som det yttersta måttet på en kompetent lärare. Förmåga att skapa roliga 

lektioner eller inneha kunskaper om vad som främjar hälsa värderas högre än flexibilitet. 

Rønholt hävdar vidare att en kompetent lärare bör ha kompetens inom framförallt fyra 

områden. Dessa områden är ämnesnivå, relationsnivå, personlig nivå och organisatorisk nivå. 

Vår undersökning bekräftar att eleverna värderar kompetens inom dessa områden högt men 

visar också att de uppskattar många egenskaper utöver dessa hos en idrottslärare. Eleverna 

anser dessutom att kompetensbehovet inom dessa fyra områden skiftar beroende på 

elevgruppens ålder. Relationsnivån och den personliga nivån spelar enligt eleverna en större 

roll då elevgrupperna är yngre medan ämnesnivån och den organisatoriska nivån ökar i 

betydelse i skolans senare år. God kompetens inom ett område tycks också enligt eleverna 

kunna kompensera för en lägre kompetens inom ett annat. 

 

Den osäkerhet hos idrottslärarna inför sin yrkesroll som både Carlsten och Annerstedt spårat i 

sina tidigare undersökningar tycks inte lysa igenom hos eleverna i vår undersökning. En 

indikation på att eleverna inte skönjer denna osäkerhet är det faktum att de anser att 

idrottsläraren har stort inflytande över undervisningens utformning och förutsätter att läraren 

kopplar undervisningen till skolans styrdokument.  

 

Annerstedts drar slutsatsen att förmågan att analysera och metodiskt leda eleverna till nya 

kunskaper utgör kärnan till idrottslärarkompetensen. Eleverna i vår undersökning efterlyser 

visserligen en metodisk stegring av lektionsinnehållet men värderar aktivitet och lust långt 

högre än förvärvande av nya kunskaper. Bildningsaspekter i ämnet tycks uppskattas endast 

om kunskaperna förmedlas på ett subtilt och outtalat sätt. Eleverna är helt enkelt nöjda med 

att bli hanterade som objekt och att läraren är centralfigur vilket är i linje med vad Annerstedt 
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tidigare påvisat. Eleverna har ingen högre önskan att vara delaktiga i lärprocessen utan verkar 

nöjda med att bli aktiverade och undervisade. 

 

 

4.3 Jämförelse med forskare 
Hartman delar som nämnts in lärarkompetens i tre huvudområden: praktiker-, värderings- och 

vetenskapsperspektivet. Hartman anser att dessa tre kompetensområden innebär en expansion 

av lärarnas kompetens från en historiskt sett snävare lärarroll där ämneskompetens ensam stod 

i centrum. Vår undersökning visar också att eleverna värdesätter andra delkompetenser 

förutom ämneskompetens men att ämneskompetens fortfarande värderas högt.  

 

Forskarparet Arwedsson definierar begreppet expertlärare och anser att goda 

ämneskunskaper, god kunskap och förståelse för vilken nivå och mängd som eleverna kan ta 

emot är nyckelegenskaper för en kompetent lärare. Isberg anser dock att det är viktigare att 

läraren förstår hur denne skall använda sin kunskap. Han anser att en professionell lärare 

undervisar med ”flyt” (flow) och skapar automatiserande rutiner för att hantera instruktioner 

och styra undervisningen. Isbergs slutsats blir att det krävs erfarenhet för att bli en 

professionell lärare. Vår undersökning stöder definitivt Isbergs slutsats. Intervjuerna visar att 

erfarenhet skattas högt av eleverna och de föredrar att inlärningen sker genom aktiviteten utan 

att det hela tiden är påtagligt vad som skall läras in eller varför. De intervjuade eleverna anser 

att erfarna lärare är mer kompetenta än oerfarna. Däremot anser de att det är viktigt att en 

erfaren lärares automatiserade rutiner inte utmynnar i upprepningar i aktiviteten. Eleverna vill 

att undervisningen skall innehålla förnyelse och progression.  

 

Forskarnas syn på lärarkompetens skiljer sig framförallt från elevernas genom att forskarna 

inte nämner faktorer som förmåga att skapa glädje och lust i sökandet efter svaret på vad som 

är viktiga egenskaper för en kompetent lärare. Det närmaste man kan komma är att de anser 

att läraren skall ha förmåga att skapa goda inlärningssituationer, vilket man skulle kunna 

jämföra med elevernas önskan om god stämning i gruppen. God stämning i gruppen torde 

vara en bra grund för en god inlärningssituation. Om man ser förbi de didaktiska frågorna och 

intar ett fågelperspektiv framträder en skarp skiljelinje mellan forskare och elever där 

forskarna tycks söka svaret på hur läraren effektivast skall utbilda eleverna om rörelse medan 

eleverna tycks föredra att utbildas genom rörelse. 
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4.4 Jämförelse med tidigare forskning om elevers syn på lärarkompetens. 
Hela 70 % av eleverna i vår undersökning angav att de tyckte idrott och hälsa var roligt. 

Siffran är snarlik de 72% som i Annerstedts och Patrikssons undersökning angav att de var 

positiva till undervisningens kvalitet i ämnet. Då Annerstedt och Patrikssons undersökning 

inte omfattade någon fråga som syftade till att klargöra vilken betydelse eleverna lägger i 

begreppet undervisningskvalitet, infinner sig osökt tanken att eleverna jämställer hög 

undervisningskvalitet med att undervisningen är rolig. Möjligen är det så att rolig 

undervisning är av god kvalitet.   

 

Resultaten från undersökningen Skola – Idrott - Hälsa där äldre elever i grundskolan, fått ge 

sin syn på ämnet Idrott och Hälsa överensstämmer mycket väl med resultaten från vår 

undersökning. Bilden av idrottsämnets roll som ett avbrott i de dagliga skolrutinerna och 

aktiviteten som centralpunkt framträder tydligt i båda undersökningarna och vissa 

intervjucitat från elever i de båda undersökningarna är nästan kusligt lika. 

 

Att tidigare undersökningar av elevers syn på idrottsämnet fokuserat mer på den allmänna 

uppfattningen av ämnet snarare än på lärarens roll och kompetens förefaller vid en närmare 

undersökning inte vara en slump utan snarare en logisk följd av att eleverna bedömer lärarens 

kompetens utifrån undervisningens utformning snarare än utifrån dess innehåll. Eleverna 

tycks likställa hög lärarkompetens med att läraren utformar undervisning som eleverna tycker 

är rolig och aktiverande utan att reflektera över möjligheten att innehållet inte nödvändigtvis 

speglar styrdokumentens mål. Överhuvudtaget förefaller vid ett första påseende elevernas 

kunskaper om, och intresse för, att undervisningen är kopplad till kurs- och läroplaner vara 

mycket lågt. Under ytan framskymtar dock att eleverna önskar att denna koppling finns, men 

de betraktar det som lärarens uppgift att tillse att undervisningen speglar styrdokumenten utan 

att de själva behöver ta något ansvar för att denna koppling verkligen existerar. Vår tolkning 

är att eleverna anser att styrdokumenten skall finnas som en dold underliggande bas för 

undervisningen och läraren skall agera som en presentatör som omärkligt implementerar 

dessa dokument i undervisningens innehåll. 
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4.5 Slutsats 
Pedagogisk-, idrottslig-, och social kompetens hos idrottsläraren värderas högre av eleverna 

än vetenskaplig- och politisk kompetens är egentligen föga förvånande. Vetenskap och politik 

är ju ord som klingar lite tråkigt och lätt förknippas med vuxenvärldens traditionella syn på 

vetande och lärande. Mer förvånande är de delar av vetenskaplig och politisk kompetens som 

eleverna ändå uppskattar och värderar högt. Eleverna uppskattar lärare som förmedlar 

kunskaper som är allmänt kopplade till hälsa högre än förmedlandet av kunskaper om träning 

eller värdegrund. Man kan konstatera att kompletteringen av ämnets namn till idrott och hälsa 

inte bara inneburit ett namnbyte utan också satt tydliga spår i elevernas syn på undervisningen 

och läraren. Det finns dock enligt vår uppfattning stora risker med den förskjutning mot 

teoretiskt skolämne som idrottsämnets utvidgning innebär. Tillsammans med 

idrottslärarkårens vällovliga ambition att göra ämnet till ett bildningsämne riskerar detta att 

urholka den unika ställning som ämnet har i elevernas ögon. Att eleverna ser ämnet som ett 

välkommet avbrott i de dagliga rutinerna behöver inte ses som en brist på bildningsvilja hos 

eleverna. Det faktum att eleverna anser att idrottsämnet är roligt och har rekreativa kvaliteter 

skall istället ses som en unik möjlighet att förmedla kunskaper om rörelse och genom rörelse, 

i en positiv atmosfär.  

 

Prövningen av DSB-modellen har utfallit mycket positivt. Komplettering vi gjort av modellen 

har dock visat sig stärka modellen då många av elevernas åsikter om hur en kompetens 

idrottslärare ska vara har fallit utanför ursprungsmodellen, men inom ramen för den sociala 

kompetens med vilken vi kompletterat modellen. Modellen har varit ett mycket användbart 

hjälpmedel vid tolkning av undersökningsresultaten. Kategoriseringen av lärarkompetensens 

olika delkompetenser har tillhandahållit en struktur som underlättat utformning såväl av 

enkät- som intervjufrågor.  

 

Sammantaget visar vår undersökning att eleverna anser att en kompetent lärare i idrott och 

hälsa besitter valda delar av alla de fem delkompetenser som vi definierat i vår modell. På 

frågan om en lärare ska kunna lära ut eller kunna det man lär ut blir svaret att dessa två 

kompetenser inte ska ses som motsatsförhållanden utan snarare tillsammans, vilket ger 

förutsättningar för att uppnå god idrottslärarkompetens. Läraren skall enkelt kunna båda delar 

samt inneha även andra kompetenser.  
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För att ge en tydlig bild av hur gymnasieeleverna anser att en bra lärare i idrott och hälsa skall 

vara har vi försökt att skapa en slags fantombild av hur den idealiske idrottsläraren skall vara 

och vad denne skall göra.  

 

 

 

 

 

 

Skapa god 
stämning och 
roliga lektioner 

Skapa glädje i att 
delta 

Prioritera 
aktivitet och 
rörelse 

Idrottskunskaper 
som en 
idrottstränare 

Hälso- och 
miljömedveten 

Nivåanpassa 
undervisningen  

 

 
 
 
 

Ha kunskaper 
om kost, 
träning och 
hälsa 

Kunna hålla 
god ordning 

Erfaren men 
ändå kunna 
förnya sig 

 

 

Figur 12 – Fantombild av en kompetent lärare i idrott och hälsa enligt gymnasieelevers 

åsikt. 

 

Som framgår av fantombilden är de krav gymnasieeleverna ställer på en kompetent 

idrottslärare både höga och skiftande. Vissa krav är möjliga att möta med en bra 

idrottslärarutbildning, vissa har i stor utsträckning med erfarenhet att göra medan ytterligare 

andra handlar mer om personliga egenskaper som är både svårdefinierade och svåra att ställa 
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som krav vid intagning till lärarutbildning eller anställning som idrottslärare. Som blivande 

lärare i Idrott och hälsa inser vi att vi står inför en stor utmaning. 

 

 

5. Förslag på fortsatt forskning 
Då elevernas uppfattningar om lärarkompetens inte tycks vara särskilt beforskat 

överhuvudtaget, anser vi att det inom detta område finns ett antal luckor som fortsatt 

forskning skulle kunna fylla. Hur ser exempelvis eleverna på lärarkompetens i andra ämnen? 

Är idrottslärarkompetens annorlunda än lärarkompetens i andra skolämnen? Om det krävs 

andra kompetenser för att bli en bra lärare i idrott och hälsa jämfört med andra ämnen, skulle 

man kunna ifrågasätta grundtanken med att idrottslärarutbildningen förändrats så att det krävs 

lärarexamen i ytterligare ett ämne för att uppnå full kompetens för att arbeta i 

gymnasieskolan. Finns det en risk att läraren inte förmår att byta inriktning när denne byter 

ämne och därmed börja bedriva idrottsundervisningen som ett teoretiskt ämne och på så sätt 

urholkar ämnets specificitet. En specificitet som uppenbarligen eleverna uppskattar. Eller kan 

resultatet bli det omvända? Att läraren tar med sig tanken om lärande genom aktivitet och 

rörelse in i lektionssalen i det teoretiska ämnet. En jämförande studie mellan lärarkompetens i 

olika ämnen skulle vara en intressant bas för ett utvidgat resonemang om ämnesintegrering.  
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Käll- och litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i ditt examensarbete och ska 
innehålla rubrikerna Vad, Varför, Hur och Kommentarer (se nedan). Du ska återge de 
sökningar du har gjort för att hitta tidigare forskning inom ditt ämnesområde.  
 
Du behöver inte ha med alla sökningar i bilagan, det räcker med att ta med de sökningar som 
har givit bra resultat. Syftet med att redovisa käll- och litteratursökning är att läsaren av ditt 
arbete ska kunna återskapa dina sökningar och på så sätt kunna hitta intressanta dokument. 
Redovisningen hjälper också läsaren att kunna bedöma om du sökt på relevanta ämnesord 
utifrån dina frågeställningar och om du genomfört sökningarna på ett bra sätt.  
 
Använd denna mall när du gör din bilaga. Det gör ingenting om bilagan blir längre än en sida. 
 
Frågeställningar: Här skriver du uppsatsens frågeställningar. 
 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Ämneskompetens, Lärarkompetens, Kompetens, 
Lärare i idrott och hälsa. 

Här anger du vilka synonymer för ämnesorden du 
har använt. 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Uppsatsen behandlar begreppet idrottslärarkompetens och dess innebörd. För att få en god överblick 
har vi sökt först på kompetens i stort sedan på lärarkompetens i allmänhet och sist på specifikt lärare i 
idrott och hälsa. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Google. 
GIHs 
bibliotekskatalog 
GIHs biblkat 
GIHs biblkat 

Ämneskompetens*dn* 
Kompetens* 
 
Lärarkompetens* 
Lärare i idrott och hälsa* 

74 
61 
 
9 
21 

1 
1 
 
2 
1 

 
KOMMENTARER:  
Det har varit lätt att hitta forskning om lärarkompetens, däremot har det varit svårare att sovra i 
materialet för att hitta den forskning som är dels mest vetenskaplig men också forskning som utgår 
ifrån elevernas syn. 
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Bilaga 2 

 
 

Enkätundersökning 
 
 

Denna enkät är ett led i vår c-uppsats som handlar om idrottslärarkompetens. Vi som skriver 
denna uppsats är två studenter som läser till lärare i ämnet Idrott och Hälsa vid Gymnastik och 

Idrottshögskolan. Undersökningen genomförs för att vi som blivande lärare vill veta vad Ni 
elever anser att en lärare ska kunna alternativt inte kunna. Denna enkät kommer 

förhoppningsvis att hjälpa oss i vår framtida roll som lärare. Vi är därför mycket tacksamma 
om Ni kunde svara så sanningsenligt som möjligt. Inga enskilda svar kommer att på något sätt 

kunna kopplas till Er personligen, alla svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
 
 

Erik Carling & Robert Wallsten 
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Fråga 1. Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa i stort? 
 
Roligt   
Mindre roligt   
Tråkigt   
Ointressant   
Vet ej   
 
 
På alla frågor som följer skall Du rangordna svarsalternativen från 1 till 5, där 1 är det 
alternativ Du anser överensstämmer bäst med din åsikt och 5 är det alternativ som 
överensstämmer sämst.  Rangordna samtliga svarsalternativ. Skriv inte samma siffra på flera 
alternativ. Se exemplet nedan. 
 
Exempel:  
 
Vilken aktivitet anser du ger bäst kondition? 
 

                 Rangordna         
Ta trappan istället för hissen    4    
Styrketräning     3    
Cykla till skolan     2    
Springa till skolan     1    
Äta frukost      5    
 
 
 
Fråga 2. Vem/vad tror du har störst inflytande över idrottsundervisningens utformning? 
 

                                        Rangordna 
Idrottsläraren          
Läroplanen/kursplanen         
Rektor          
Eleverna          
Lokalerna          
 
 
 
Fråga 3. Vad tycker du att ämnet idrott och hälsa ska fokusera på? 
 
   Rangordna         
Aktivitet och rörelse          
Teknik och taktik inom olika idrotter         
Kroppsvård och hälsa          
Samarbete            
Att ha roligt           
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Fråga 4. Vad anser du att en lärare i idrott och hälsa ska vara bra på? 
 
                       Rangordna     (Endast på denna version) 
Idrott          Idr 
Veta hur kroppen fungerar         Vet 
Förmedla en god värdegrund och människosyn       Pol 
Organisera lektionen         Ped 
Relation till eleverna         Soc 
 
 
 
 
Fråga 5. Vad anser du att en lärare i idrott och hälsa ska vara bra på? 
 

                    Rangordna     
Skapa god stämning i gruppen/klassen         Soc 
Kunna visa övningar          Idr 
Förmedla kunskaper om vad som främjar hälsa       Pol 
Vara flexibel och kunna ändra när något inte fungerar       Ped 
Kunna mycket om fysiologi (träningslära m.m)       Vet 
 
 
 
 
Fråga 6. Vad anser du att en lärare i idrott och hälsa ska vara bra på? 
 

                   Rangordna      
Anpassa undervisningen efter varje elevs förmåga       Ped 
Regler och fakta om olika idrotter        Idr 
Skolpolitik          Pol 
Skapa roliga lektioner         Soc 
Träningsmetoder för olika idrotter        Vet 
 
 
 
 
Fråga 7. Vad anser du att en lärare i idrott och hälsa ska vara bra på? 
 

                   Rangordna      
Lära eleverna bli hälso- och miljömedvetna       Pol 
Lära ut hur man skjuter slagskott i hockey       Idr 
Hålla god ordning i klassen        Ped 
Veta vem som vann Big Brother senast        Soc 
Vilken kost som är bra/dålig        Vet 
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Fråga 8. Om du var lärare i ämnet idrott och hälsa, vad skulle du då prioritera? 
 

                   Rangordna      
Att eleverna blir duktiga på idrott        Idr                                                           
Svettiga och aktiva elever                                          Soc 
Elever som anser att alla människor har lika värde       Pol 
Elever som har kunskap om träning och hälsa        Vet      
Att undervisningen är individanpassad        Ped 
 
 
 
Fråga 9. Vilken yrkesgrupp skulle vara lämpad att vikariera som idrottslärare? 
 

                                      Rangordna      
Rektor          Pol  
Lärare i annat ämne         Ped 
Fritidsledare          Soc 
Tränare i idrottsförening         Idr 
Barnpsykolog         Vet 
 
 
 
Fråga 10. Vad tycker du ska vara betygsgrundande i idrott? 
 

                   Rangordna      
Personlig färdighet i idrott         Idr 
Ambition och glädje i att delta        Ped 
Teoretisk kunskap om träningsmetoder        Vet 
Vara en god kamrat         Soc 
Att du som elev uppfyller kriterierna i kursplanen       Pol 
 
 
 
 
Om du är villig att delta i en intervju där vi ställer ytterligare frågor om idrottslärarkompetens, 
ber vi dig fylla i ditt namn och mailadress alternativt mobilnummer nedan.  
 
Namn: 
                                     

Mailadress/Mobilnummer:                                     
 
 

 43



Bilaga 3 
 
 

Intervju - frågeområden 
 

Efter att vi nu förklarat vår modell och du fått en sammanfattning av innehållet i varje 

delkompetens, hur skulle din rangordning av kompetenserna se ut? 

 

Vad tycker du om modellens kategorisering av de delkompetenser som ingår i 

idrottslärarkompetens?  

 

Hur ser du på idrottslig kompetens? 

 

Hur ser du på pedagogisk kompetens? 

 

Hur ser du på politisk kompetens? 

 

Hur ser du på vetenskaplig kompetens? 

 

Hur ser du på social kompetens? 

 

Vi förklarar för eleven hur enkäten är uppbyggd (att varje svarsalternativ motsvarar en 

delkompetens i analysmodellen) 

 

På de frågor i enkäten där eleven valt svarsalternativ som avviker från dennes sammanlagda 

värdering av modellens delkompetenser. Eleven får motivera varför denne just på den 

aktuella frågan gör en annan värdering av delkompetenserna än i enkäten i stort.  
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