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1 Bakgrund 
 
Idrottsämnet har för mig genom åren betytt mer än bara olika sporter. Jag har aldrig varit 

särskilt förtjust i olika bollsporter, däremot har jag alltid tyckt att det varit roligt med 

redskapsgymnastik, dans och andra rörelseaktiviteter. Under en period av ca 10 år dansade 

jag jazzdans och även steppdans i ett par år. På senare år har jag även varit barndansledare för 

barn mellan 5-11 år. Jag har alltid tyckt om att träna till musik och även röra på mig på andra 

sätt. T.ex. promenader ute i naturen är ett sätt för mig att koppla av. Jag mår bra av att röra på 

mig och jag känner att det är lättare att hålla koncentrationen uppe då jag exempelvis ska 

studera på dagarna. Genom att motionera känner jag att jag blir piggare och att 

självförtroendet ökar.  

 
När jag under 1980- och 90-talet gick i grundskolan upplevde jag de flesta idrottslektioner 

innehållande mycket friidrott, fotboll, innebandy och andra bollsporter. Jag saknade kost och 

hälsa som är mycket uppmärksammat i media idag. Med detta arbete vill jag undersöka hur 

några idrottslärare ser på sitt ämne idag och vad de anser legitimerar det. 

 

2 Syfte  
 
Jag vill med denna uppsats ta reda på hur lärare som undervisar i Idrott och hälsa ser på sitt 

ämne och vad de värderar i det. Hur verksamma lärare legitimerar ämnet Idrott och hälsa i 

skolan skulle jag vilja ta reda på. Som bakgrund till detta har jag valt att undersöka hur 

samhället genom tiderna legitimerat idrottsämnet i skolan. Jag har bl.a. tagit hjälp av olika 

styrdokument från 1919 års undervisningsplan till nuvarande kursplan och läroplan Lpo 94. 

Syftet är också att undersöka vilken verksamhet som dominerar i de verksamma 

idrottslärarnas undervisning. 
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3 Problemformulering 
 
Denna uppsats avser att ge svar på följande övergripande frågor: 

 

- Hur ser samhällets legitimering av idrottsämnet ut? 

- Hur legitimerar lärare som undervisar i idrott och hälsa sitt ämne? 

- Vilka moment anser de vara viktigast? 

- Vilken verksamhet bedömer de dominerar i undervisningen? 
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4 Litteraturgenomgång 
 

4.1 Definition av några centrala begrepp  
 
Jag kommer i detta kapitel att redogöra för några centrala begrepp som är centrala i detta 

arbete. 

4.1.1 Legitimitet 
 
Utbildningen styrs inte bara av ideologiska dokument som utmärker vad utbildningens syfte 

ska vara utan mer av vad samhället definierar som vetande. Detta vetande omformas inte bara 

till en serie inlärningstillfällen utan också själva aktiviteterna ger en inlärning. Man lär sig 

inte bara vad ett ämne är utan också vad det har för värde.1 

 

Den didaktiska legitimitetsfrågan (varför ett visst kunskaps- eller färdighetsområde ska vara 

representerat i skolans innehåll) är en av tre centrala frågor inom didaktiken.2  

 
Frågan om undervisningens legitimitet berör rimligen förhållandena mellan 

utbildningseffekternas karaktär och omgivningens krav på elevernas förmåga vid 

utbildningens slut.3 Delkunskaper och delfärdigheter får sin roll och sitt värde 

genom insikt om i vilket större sammanhang de ingår4 

 

4.1.2 Idrott 
 
Människor har olika uppfattning om vad idrott är vilket bygger på egna erfarenheter och 

upplevelser, samhällets och föreningars begrepp och tolkningar från massmedia. Beroende på 

om idrott ses som sport (konkurrensidrott), fysiska aktiviteter eller skolidrott får det olika 

definitioner. De som undervisar i Idrott och hälsa bör vara på det klara med vad idrott i 

skolsammanhang innebär. Alla får något gemensamt att utgå ifrån vid arbetet med eleverna. 

Detta har betydelse vid diskussioner eftersom elever, lärare och föräldrar troligen har sina 

                                            
1 Lundgren, Ulf P. (1989). Att organisera omvärlden – En introduktion till läroplansteori Stockholm: 
Ubildningsförlaget 
2 Dahlgren, Lars-Owe. (1991). Undervisningen och det meningsfulla lärandet. Skapande vetande, Rapport nr 
16. Linköpings universitet, Lärarutbildningen 
3 Ibid s. 19 
4 Ibid s. 20 
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egna uppfattningar om ämnet. Det kan också finnas nackdelar med detta. Framförallt om 

föreställningarna inte stämmer överens med det läraren tycker och det ämnet står för.5  

 

Lars-Magnus Engström nämner begreppet idrott och menar att det i detta  

 
inryms fysisk aktivitet som man ägnar sig åt i syfte att må bra, få bättre 

prestationsförmåga, ha roligt, lära sig olika motoriska färdigheter eller för att nå 

tävlingsframgång. All idrott är fysisk aktivitet, men all  fysisk aktivitet är inte 

idrott.6  
 
Han menar att aktiviteter som t.ex. blåbärsplockning, trädgårdsarbete och hushållsarbete 

visserligen är fysiska aktiviteter men inte idrott eftersom de har andra syften än de som ovan 

nämnts. Med idrott menas ”elitidrott, tävlingsidrott på lägre nivåer, motionsutövning och 

idrott som skolämne”7 Friluftsliv och fysisk rekreation (t.ex. inlineåkning) räknas också in. 

 

I Bra böckers lexikon står det att idrott kommer från ett isländskt ord som betyder färdighet. 

Idrott definieras som 

 
Sammanfattande benämning på kroppsövningar i motions- eller tävlingssyfte. I det 

vidare begreppet sport innefattas även icke kroppsliga prestationer, såsom 

motorsport, sportfiske etc.8  

 

Nationalencyklopedin definierar idrott som: 

 
Sammanfattande beteckning för skilda slag av kroppsövningar. En inom 

idrottsrörelsen fastlagd definition är ”fysisk aktivitet som människor utför för att få 

motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.” Till skillnad från gymnastiken 

bygger idrotten (i snävare bemärkelse) övervägande på naturliga förflyttningar – 

dels enbart med kroppen (gång, löpning, simning m.m.) dels med hjälpmedel 

(skidor, båt, häst m.m.) – eller på konstruerade spel med en boll.9  

 

                                            
5 Ekberg, Jan-Eric och Erberth, Bodil. (2000). Fysisk bildning – om ämnet idrott och hälsa. Lund: 
Studentlitteratur. 
6 Engström,Lars-Magnus och Redelius, Karin. red (2002). Pedagogiska perspektiv på idrott s.16. Stockholm: 
HLS Förlag. 
7 Ibid sid. 16 
8 Bra böckers lexikon (2000). Band 12. Höganäs: Bra böcker. 
9 Nationalencyklopedin (1992). Band 9. Höganäs: Bra böcker. 
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När jag nämner idrott i resultatredovisningen menar jag idrott som skolämne 

eftersom det är ämnet Idrott och hälsa som undersöks. 

 

4.1.3  Hälsa 
 

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver hälsa som ett positivt tillstånd vilket inkluderar 

hela människan i relation till dennes situation. De menar att hälsa är ”ett tillstånd av 

fullständigt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och 

handikapp”.10 

 

4.2 Historik 
 

4.2.1 Betydelsen av kroppsövningar och fysisk fostran  
 
Det var både utomlands och i Sverige som det i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet 

rekommenderades kroppsövningar av skilda slag i pedagogiska sammanhang. Olika 

tendenser gjorde att decennierna runt 1800-talet fick en internationell genombrottsperiod för 

fysisk fostran. 

 

Tankarna på 1700-talet om allas bästa som kom till uttryck genom den franska revolutionens 

jämställdhetskrav, avsåg att utbildning skulle bli tillgänglig för alla. I en sådan här allmän 

utbildning var det naturligt att innefatta fysisk fostran. När den fysiska fostran skulle bli 

tillgänglig för fler människor kunde den inte bara bestå av t.ex. ridning och fäktning som 

krävde dyra utrustningar, utan en ny form av kroppsövning fordrades.11 

 

Engelsmannen John Locke och fransmannen Jean Jacques Rousseau förespråkade mindre 

stillasittande och mera lek och kroppsrörelse ute i det fria. En uppfostran som genom deras 

rekommendationer skulle ge friskare, starkare och mera harmoniska pojkar eftersom det var 

just pojkars uppfostran de talade om. I Tyskland och Schweiz försökte man omsätta 

framförallt Rousseaus idéer i praktiken. De teoretiska ämnenas utrymme i timplanen skulle 

                                            
10 Nationalencyklopedin (1992). Band 9. Höganäs: Bra böcker AB 
11 Annerstedt, Claes. (1991). Idrottslärarna och idrottsämnet. Utveckling, mål, kompetens – ett didaktiskt 
perspektiv. Göteborg: ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS. 
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minskas och praktiska ämnen och fysisk fostran skulle införas, framförallt för de yngre 

barnen. Det var viktigt att motivationen fanns med i inlärningen och det blev mer av lek och 

frivillighet och mindre tvång och aga. I Tyskland var det Johan Bernhard Basedow och 

Christian Gotthilf Salzmann och speciellt Johan Christoph Friedrich GutsMuths som var 

föregångsmän när det gällde den fysiska fostran. I Schweiz var det Johan Heinrich Pestalozzi 

som tillämpade Rousseaus idéer i praktiken. Han tonade ned den intellektuella utbildningen 

och ville se mer praktiska och yrkesinriktade inslag med regelbunden fysisk träning. En bit in 

på 1800-talet utarbetades flera gymnastiksystem i Europa av personer som börjat specialisera 

sig på fysisk fostran. I Sverige var det Per Henrik Ling.12   

 

Linggymnastiken kännetecknades av systematisering och vetenskaplighet.13 ”Linggym-

nastiken legitimerades som en hälsofostrande och positiv samhällskraft baserad på ett 

vetenskapligt rationellt perspektiv.”14 Den kan från första början sammankopplas med 

kroppsvetenskap eller humanbiologi som är ett modernare begrepp för samma sak. De flesta 

övningarna i Linggymnastiken var konstruerade och genomfördes utan redskap. Övningar i 

gestalt av lek och idrott betydde inte särskilt mycket.15 Gymnastiken var enligt Per Henrik 

Ling ett bredare begrepp än vad det är idag och omfattade det vi numera benämner idrott. 

Begreppet innefattade aktiviteter som simning, skridskoåkning, skidåkning, lek, ridning och 

voltige. Den Lingska gymnastiken skulle komma att införas i ett stort antal länder. Utomlands 

bedrevs gymnastik efter Lingska principer och ”svensk gymnastik” är fortfarande ett levande 

begrepp i många länder. 

 
Ett stort antal akademiska uppsatser som belyste betydelsen av kroppsövningar lades fram 

vid de svenska universiteten. Förutom akademiska avhandlingar om fysisk fostran hölls det 

föredrag och utgavs litteratur som handlade om motionens betydelse för hälsan. Carl von 

Linné föreläste om hälsovård 1742-1772 där han betonade att motion för människan var lika 

viktigt som att äta och sova. De första åren under 1800-talet hade Sverige förlorat Finland 

vilket gjorde att tankar om att bygga upp försvaret uppkom. Medborgarna skulle byggas upp 

fysiskt för att kunna försvara sitt land.16  

                                            
12 Annerstedt, Claes. red. (1990). Undervisa i idrott. Idrottsämnets didaktik. Lund: Studentlitteratur 
13 Blom, Arne K och Lindroth, Jan. (1995). Idrottens historia. Från antika arenor till modern massrörelse. Sisu 
idrottsböcker 
14 Lundvall, Susanne och Meckbach, Jane. (2003). Ett ämne i rörelse s.49. Stockholm: HLS Förlag 
15 Blom, Arne K  och Lindroth, Jan. (1995). 
16 Annerstedt, Claes. (1991). 
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En annan orsak till att obligatorisk fysisk fostran kom att införas var allt sämre hälsotillstånd 

hos ungdomar. Dess hälsa bedömdes i mitten av 1700-talet som dålig.17 Synen på att 

gymnastikämnet var hälsobefrämjande betonades redan i början på 1800-talet men 

aktualiserades vid mitten av och framförallt under senare delen av 1800-talet. Det var både av 

pedagogiska och medicinska orsaker som ämnets betydelse betonades.18 Talare vid det Tredje 

Allmänna Svenska Läraremötet 1854 framförde åsikten att det i skolan ägnades för mycket 

tid åt stillasittande och läsning och att det bästa medlet mot detta var att utöva 

kroppsövningar i form av gymnastik. Gymnastiken skulle göra barnen mer tåliga mot 

sjukdomar och stärka deras kroppar.19  

  

Det var främst fyra motiv som legitimerade att gymnastik infördes i skolan: 
 
• Politiskt – nationalistiska motiv. 

• Militära motiv och kopplingen till den allmänna värnpliktens införande. 

• Hälso- och hygieniska motiv. Gymnastiken skulle stärka barnen och göra dem 

mera motståndskraftiga mot sjukdomar. 

• Rekreativa motiv. Alltför mycket tid i skolan ägnades åt teoretiska studier och 

gymnastiken skulle fungera som en motvikt mot stillasittandet.20  
 

4.2.2 Samhällets legitimering av fysisk aktivitet under 1900-talet 
 
Idrott och kroppsövningar har förekommit i olika former och med olika syften i den svenska 

skolan. I och med att samhället har förändrats och ställt nya krav har också skolan och de 

olika ämnena utvecklats. Vad som händer i samhället i stort påverkar beslut och förordningar 

när det gäller undervisningen. 

 
Före och efter första världskriget 1914-1919 krävde det fattiga Sverige rösträtt och parlamen-

tarism istället för militär beredskap. Nedrustning diskuterades och man ville satsa på den 

svenska nationalstaten och gemensamma lösningar istället för motsättningar. På grund av 

folkomflyttningar och mer fritid uppstod det folkrörelser av olika slag. Människor försökte 

                                            
17 Annerstedt, Claes. (1990). 
18 Palmblad, Eva. (1990). Medicinen som samhällslära. Göteborg: Bokförlaget Daidalos 
19 Annerstedt, Claes. (1991). 
20 Annerstedt, Claes. (1991). s.105 
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finna möjligheter till fritidssysselsättning. I och med 8-timmars arbetsdag blev det ökad fritid 

och myndigheter uppmuntrade då idrottsutövande och idrottsplatser byggdes.21  

 

OS i Stockholm år 1912 bidrog till idrottsämnet fick genombrott i skolorna. De militära 

inslagen minskades. Mellan åren 1912-1950 var det fortfarande de Lingska övningarna som 

skulle dominera men dessa principer började ifrågasättas från fysiologiskt håll.22 På 1940-

talet började de Lingska principerna ge vika för vetenskapliga upptäckter om träningens 

effekter på de syretransporterande organen.23 Gymnastikbegreppet kom att bli ett ”allsidigt 

paraplybegrepp som omfattade alla inom ämnet förekommande aktiviteter”.24  

 
Åren 1950 till 1970 utgjorde den fysiologiska forskningen ämnets vetenskapliga bas.  

Övningar som främjade konditionen dominerade. Förenklat kan sägas att lärarna i 

gymnastikämnet skulle få eleverna att svettas. 

 
Perioden från år 1970 och framåt har kännetecknats av färre centrala anvisningar och 

riktlinjer. Idrottsämnets målsättning har utvidgats och ämnet ska bidra till elevernas psykiska, 

fysiska, sociala och estetiska utveckling. Könsintegrerad undervisning infördes med 

motiveringen att det skulle bli ökad jämställdhet mellan könen. Under framförallt de två 

senaste decennierna har ämnesinnehållet blivit bredare och genomgått stora förändringar. 

Målsättningarna i läro- och kursplaner har vidgats.  Många idrottslärare har blivit osäkra på 

vad som ska utgöra kärnan i idrottsundervisningen. Ett tydligt tecken på detta var att många 

lärare som undervisade i idrott under 1980-talet började legitimera ämnet genom tänkbara 

samband mellan motorisk utveckling och läs- och skrivinlärning. De såg detta som ett sätt att 

kunna höja ämnets status.25 

 

De senaste åren har industrisamhället övergått till att vara ett informationssamhälle.26 I takt 

med förbättrade kommunikationer, ökad automatisering har våra liv blivit allt mindre fysiskt 

krävande. Ny teknik har gjort att det ofta går att undvika fysisk ansträngning. Ibland lockas 

och förväntas att vi ska välja det fysiskt sett minst ansträngande alternativet.27 Arbeten har 

                                            
21 Ekberg, Jan-Eric och Erberth, Bodil (2000). 
22 Annerstedt, Claes. (1991).  
23 Annerstedt, Claes. (1990). 
24 Annerstedt, Claes. (1991). s. 133 
25 Ibid. 
26 Ekberg, Jan-Eric och Erberth, Bodil (2000). 
27 Engström, Lars-Magnus (1999). Idrott som social markör. Stockholm: HLS Förlag 
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genom åren blivit mindre fysiskt krävande. Fritiden får då större betydelse när det gäller 

motion vilket också påverkar målen för skolan.28  

   

4.2.3 Fysisk aktivitet i dagens samhälle 
 
Idrotten märks i bl.a. massmedia men som kunskapsområde och pedagogisk miljö är det 

tystare om idrotten. Föreningsidrotten är en bland de största ungdomsrörelserna och trots 

detta diskuteras sällan idrotten som uppfostrings- och utvecklingsmiljö eller dess betydelse 

för ekonomi, kultur och det sociala.29 

 
I dagens samhälle har ny teknik gjort det möjligt att avstå från fysisk ansträngning. I den 

moderna västvärlden för människor ett mer stillasittande liv än tidigare generationer. Våra 

kroppar behöver rörelse för att fungera vilket betyder att dagens levnadssätt inte är utan 

problem. Att undvika fysisk aktivitet och kroppsrörelse under en längre period gör att den 

fysiska funktionsförmågan försvagas och musklernas, ledernas och skelettets kapacitet 

försämras. För barn- och ungdomar som växer liksom för äldre människor är fysisk aktivitet 

av särskilt betydelse. Det råder vetenskaplig enighet om att fysisk aktivitet har betydelse för 

hälsan. Eftersom kroppsrörelse för många människor inte längre ingår som en naturlig del i 

det dagliga livet blir individer hänvisade till att ta egna initiativ för att bevara en god fysisk 

förmåga. 

 

Intresset för kroppen och dess utseende har blivit påtagligt. Massmedias budskap har blivit att 

man ska skapa sitt eget utseende. I veckotidningar står det ofta om bantningskurer och om 

olika sätt att förändra sin kropp. Utseendet fokuseras som aldrig tidigare och kroppen ska inte 

som tidigare döljas av kläder utan istället framhävas.  

 

Ansvaret för det fysiska hälsotillståndet förläggs till individen som själv bär ansvaret om 

vissa sjukdomar eller kroppsliga problem uppstår eller inte. Detta gäller främst sådana 

sjukdomstillstånd som man tror sig veta är relaterade till livsstilen. Det positiva med ett 

sådant budskap kan vara att det känns meningsfullt att ändra levnadsvanorna. Negativt kan 

                                            
28 Ekberg, Jan-Eric och Erberth, Bodil (2000). 
29 Engström,Lars-Magnus och Redelius, Karin. red. (2002). 
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dock vara att om man t.ex. väger för mycket, röker eller inte motionerar så får man skylla sig 

själv. 30 

 

4.3 Styrdokument 
 
I det här avsnittet beskriver jag styrdokument som i olika tidsepoker haft anledning att 

legitimera idrottsämnet. Jag har avsiktligt avstått från att gå in på 1955 års undervisningsplan 

eftersom utredningar och behandlingar om en framtida gemensam skola så kallad enhetsskola 

genomfördes. 

 

4.3.1 1919 års undervisningsplan 
 

I 1919 års undervisningsplan kallas ämnet för ”Gymnastik med lek och idrott”. I målen står 

det att undervisningen i detta ämne ska gynna elevernas kroppsutveckling och vänja dem vid 

en bra kroppshållning genom passande övningar. Eleverna ska också inför arbetslivet vänjas 

vid ett lämpligt rörelse- och vilosätt. Ämnet skall också väcka lust för nyttiga kroppsövningar 

och därigenom gynna elevernas styrka, hälsa och levnadsglädje. Lektionernas innehåll är 

huvudsakligen olika lekar, redskapsgymnastik, gång, simning, löpning, skridskoåkning och 

skidlöpning.31  

 

Leken och idrotten blev i denna undervisningsplan godkända som viktiga medel i uppfostran. 

För första gången skulle ergonomiska kunskaper utgöra en del av ämnet. Det anställdes 

särskilda gymnastikinspektörer för folkskolornas undervisning i gymnastik.32 

 

4.3.2 Läroplan för grundskolan Lgr 62 
 
I 1962 års läroplan har ämnet utvidgats mer. I mål och riktlinjer står det att barnen redan 

under skoltiden ska få öva sig att leva i gemenskap med andra. Arbetssättet måste formas så 

att eleverna med hjälp av skolan hittar studievägar och sätt att arbeta som gynnar den 

personliga utvecklingen. Eftersom samhället hela tiden utvecklas är det viktigt att arbetet 

                                            
30 Engström,Lars-Magnus (1999) 
31 Undervisningsplan för rikets folkskolor. (31 oktober, 1919; 1947). Stockholm: Norstedt och Söner 
32 Meckbach, J och Söderström, S. ”Kärt barn har många namn – idrott och hälsa i skolan” i Engström Lars-
Magnus och Redelius, Karin (2002). Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: Edita Norstedts  
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också anpassas till detta. Betydelsefulla inslag i skolan är att skapa självkänsla hos eleverna 

och att de ska träna uthålligheten för att nå uppsatta mål. Det är också viktigt för eleverna att 

utveckla bra samarbete med andra människor och att bli medvetna om begrepp som rättvisa, 

hänsyn och tolerans. Verksamhetsformer som innebär att eleverna utvecklar detta bör få 

betydande utrymme. Samhällsutvecklingen medför att det blir allt mer fritid och den fysiska 

ansträngningen minskar ofta. Skolans uppgift är inte bara att skapa intresse för bokliga 

studier utan att stimulera till former av t.ex. fritidsverksamhet som friluftsliv, idrott och 

gymnastik. Skolans arbete och arbetsmiljö ska präglas av omtanke om elevens hälsa och 

sunda levnadsvanor. 

 

I delen Kursplaner beskrivs ämnet ”Gymnastik” som det heter i denna kursplan.  Målen är att 

undervisningen ska medverka till elevernas allsidiga utveckling. Den allmänna 

prestationsförmågan ska höjas och en god arbetsteknik utvecklas. För att eleverna ska få en 

god kroppsmedvetenhet ska ett estetiskt rörelsesätt eftersträvas. Genom undervisningen ska 

laganda, hjälpsamhet och ledarförmåga utvecklas. Eleverna ska få förståelse och utveckla ett 

bestående intresse för fysisk aktivitet och dess betydelse för en bra hälsa. Detta för att de ska 

hålla sig friska och bibehålla sin arbetsförmåga. Lektionerna innehåller här olika 

huvudmoment och de är gymnastik i form av redskapsövningar och improvisationsövningar 

med eller utan musik, lekar, fri idrott, dans, bollspel, orientering, skridsko- och skidåkning 

och simning. I samband med undervisningen i övrigt ingår också hälsoråd, ergonomi, 

naturvård, iskunskap och trafikundervisning.33 

 

4.3.3 Läroplan för grundskolan Lgr 69 
 
I läroplanen för grundskolan år 1969 (Lgr 69) och dess allmänna del ingår bl.a. mål, riktlinjer 

och kursplaner. I delen mål och riktlinjer står det att skolan bör främja självständiga och 

varierande aktiviteter så att elevens utveckling så långt som möjligt gynnas. Fysisk aktivitet 

och konstnärlig verksamhet ger kanske mer än annat skolarbete möjlighet till självständigt 

skapande och att eleverna får ta egna initiativ. Genom friluftsverksamheten kan eleverna inse 

betydelsen av friluftsliv och bli bekanta med motionsformer och idrottsgrenar av olika slag. 

Den kan också stimulera till ett bestående intresse för att genom utevistelse stärka 

konditionen, bibehålla hälsan och arbetsförmågan. Samvaron mellan elever och elever, lärare 

                                            
33 Läroplan för grundskolan. (1962). Andra upplagan.  Stockholm: Skolöverstyrelsen. SÖ-förlaget. 
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och elever kan medverka till kamratkänsla, hjälpsamhet och ledarförmåga. Under en rubrik 

som benämns individualisering står det att skolan, förutom att väcka intresse för litterära 

studier, även måste stimulera till sådana former av fritidsverksamhet som bl.a. friluftsliv, 

idrott och gymnastik, sång och musik. 

 
I kursplanen (ämnets inriktning och innehåll) framgår det i målen att undervisningen ska 

tillgodose elevernas behov av rörelse och medverka till deras allsidiga utveckling. 

Prestationsförmågan ska genom undervisningen höjas och en lämplig arbetsteknik befrämjas. 

Det ska också ge eleverna tillfälle att pröva och utöva olika gymnastik- och idrottsformer. 

Det är bra för eleverna att lära sig riktiga arbets- och viloställningar så att de förbereds för 

arbetslivet. Genom att också få pröva på olika former av fysisk aktivitet kan de senare i livet 

utöva detta under sin fritid för att bibehålla sin arbetsförmåga. Eleverna ska genom 

gymnastikämnet få kunskap om den egna kroppens funktion och vård vid fysisk aktivitet. 

Syftet med undervisningen är att utveckla samarbete, självdisciplin, hjälpsamhet och 

ledarförmåga och också väcka intresse och förståelse för hur fysisk aktivitet kan vara ett 

medel till avkoppling och hälsa. Genom att arbeta i mindre arbetsgrupper får eleverna träna 

sig i att samarbeta och fungera i lag och ta hänsyn till varandra. Elevens sociala utveckling 

tränas genom lagspel och enklare lekar och de får då förståelse för varför regler måste 

respekteras.  

 

Enligt kursplanen är det lika viktigt att eleverna lär sig att röra sig vackert som att de lär sig 

tala och skriva. Gymnastiken kan bidra till att eleverna utvecklar ett vackert funktionellt 

rörelsesätt. Vissa aktiviteter som dans och konståkning kan utveckla förståelse för rörelsen 

som ett konstfullt uttrycksmedel. 

 
Lektionerna ska innehålla fler olika aktiviteter än i 1919 års undervisningsplan. Det är 

moment som t.ex. sånglekar, springa, hoppa, kasta, skridsko, skidåkning, simning, lyfta och 

bära rätt, dans, orientering, friidrott, hygien och lagbollspel.34  

 

4.3.4 Läroplan för grundskolan Lgr 80 
 
Precis som i föregående läroplan ingår i Lgr 80 mål, riktlinjer och kursplaner i den allmänna 

delen av läroplanen. I mål och riktlinjer poängteras att skolans arbete och miljö skall präglas 
                                            
34 Läroplan för grundskolan Lgr 69 (1969). Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen. Liber AB 
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av ”omtanke om elevernas psykiska och fysiska hälsa.” 35 I denna del beskrivs även vikten av 

friluftsverksamhet. Syftet med denna verksamhet är att eleverna ska få omväxling från det 

dagliga arbetet och att de ska få vistas ute i naturen. Eleverna bör då lära sig inse vikten av 

friluftsliv och, precis som Lgr 62 och Lgr 69, att bli förtrogna med motionsformer och 

idrottsgrenar som de kan syssla med på sin fritid. Ett annat syfte med friluftsverksamheten är 

att eleverna ska få förståelse och kunskap om miljövårdande åtgärder. 

 
 

Förutom i mål och riktlinjer står det i kursplanen för ämnet ”Idrott” som det här heter bl.a;  

 
Idrott ingår i grundskolan därför att  

- kroppsrörelse och friluftsliv behövs för hälsa och välbefinnande 

- eleverna skall tillägna sig ett funktionellt rörelsesätt36  
 

Undervisningen i Idrott ska medverka till att eleverna utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. 

Ämnet ska även skapa förståelse och bestående intresse för att röra sig regelbundet, för att 

bibehålla hälsa och välbefinnande. Det ska ge eleverna möjlighet att tillfredsställa sitt 

rörelsebehov och få dem att uppleva rörelseglädje, avkoppling och gemenskap. Elever med 

olika handikapp ska kunna delta i undervisningen. Undervisningen skall också bidra till att 

eleverna lär sig känna grundformerna för rörelse samt att de tillägnas ett tillfredställande 

rörelsesätt. Barnen skall få uppleva rytm och genom rörelse uttrycka känslor och också 

utveckla självtillit och den skapande förmåga. Eleverna skall få kunskaper om hur man sköter 

sin kropp och sin hälsa, hur människan fungerar vid vila och arbete och om olika 

arbetsställningar. Genom att eleverna får medverka i planering, genomförande och 

utvärdering skall de lära sig att ta egna initiativ och att förstå och ta hänsyn till andra 

människors förutsättningar för fysisk aktivitet. De ska också få pröva på olika idrotter och 

genom vistelse i naturen skaffa sig kunskaper om friluftsliv. Lektionerna omfattar här tio 

huvudmoment och inom varje moment anges en viss ökning för varje stadium.37 

 

                                            
35 Läroplan för grundskolan Lgr 80.  (1980). s.20. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen Liber AB 
36 Läroplan för grundskolan Lgr 80. (1980) s. 90 
37 Ibid 
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4.3.5 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo 94  
 
I Lpo 94 ingår inte kursplanerna i de olika ämnena utan bara mål och riktlinjer för skolan. 

Kursplanerna för grundskolan finns i en särskild text. Jag kommer som jag tidigare gjort först 

att ta upp vad som kan relateras till ämnet Idrott och hälsa från läroplanen för att sedan mer 

gå in på vad kursplanen säger.  

 
Målen i läroplanen anger att skolan ansvarar för att varje elev efter att ha gått ut grundskolan 

 
- kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika     

uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans, 

- har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. 38 

 
I skolarbetet skall de intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas och eleverna ska få uppleva olika uttryckssätt för kunskaper. Bl.a. ska 

rytmik och dans vara inslag i skolans verksamhet. Genom att skolan har en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer kan detta befrämja elevernas 

harmoniska utveckling. Det är viktigt att eleven får möta respekt för sin person och sitt 

arbete. Skolan ska vara en social gemenskap vilket ger trygghet och självkänsla hos eleverna. 

Eleverna har rätt att få utvecklas i skolan och känna den glädje och den trivsel som det ger att 

lyckas och övervinna svårigheter. 

 
Skolan skall sträva efter att varje elev ska utveckla sin nyfikenhet och lust att lära, stärker 

tilltron till sin egen förmåga samt att känna trygghet och visar hänsyn och respekt för andra 

människor. Eleven ska också lära sig att arbeta både självständigt och tillsammans med 

andra.39  

 

                                            
38 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. (1999) s. 12. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet  
39 Ibid.  
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Lpo 94 har nu en ny skrivning som kan vara värd att nämna. I den står det: 
 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 40 
 

Ämnets namn är i nuvarande kursplan Idrott och hälsa. Genom undervisningen ska eleverna 

få kunskaper och upplevelser som stärker dem och är betydelsefulla under barndomstiden och 

senare i livet. Idrott, friluftsliv och olika former av motion har betydelse för folkhälsan. Det 

är viktigt att barn och ungdom får kunskap om hur den egna kroppen fungerar och hur man 

genom goda matvanor, fysisk aktivitet och friluftsliv kan förbättra sin fysiska och psykiska 

hälsa. Genom att barnen får pröva på olika fysiska aktiviteter och träning kan de kanske 

utveckla ett bestående intresse för motion. Detta kan också göra att barnen utvecklar en god 

kroppsuppfattning och kunskaper så att de kan kanske kan se och välja olika former av 

rörelse ur ett hälsoperspektiv. Får eleverna en positiv upplevelse av rörelse blir det en grund 

för individuella och gemensamma övningar som gör att bl.a. den motoriska förmågan 

främjas. Detta ger möjligheter att utveckla bl.a. rörelsefärdigheter, kondition och styrka. 

 

Lekar, danser och idrott förekommer i liknande former över hela världen och genom att 

eleverna får pröva på detta får eleverna inblick i andra kulturer. På detta sätt kan detta bidra 

till förståelse, respekt och till att stärka gemenskapen mellan svenska barn och invandrarbarn. 

Ett grundläggande syfte med idrottsämnet är att eleverna ska få delta i olika aktiviteter på 

sina egna villkor, utveckla gemenskap och förmåga till samarbete samt respekt och förståelse 

för andra. Eleverna ska också utveckla en positiv självbild och förmågan att organisera och 

leda aktiviteter.41  

 

I denna kursplan betonas sambandet mellan livsstil, livsmiljö, livskvalitet och hälsa och 

elevernas egna åsikter i hälsofrågor lyfts fram. Det ges inga detaljer om innebörden av hälso-

perspektivet i praktiken.42 De aktiviteter som ska förekomma är bl.a. vanliga idrottsaktivi-

                                            
40 Elektronisk referens (2003-12-18) http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/halsa/beratta.shtml 
41Kursplaner för grundskolan (1994) Stockholm: Utbildningsdepartementet.  
42 Annerstedt, Claes. (2000). ”Kropp, idrott och hälsa – dåtid nutid och framtid” i Idrott, historia och samhälle 
SVIF-nytt nr 5/2000. Stockholm 
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teter, dans och rörelseaktiviteter till musik, simning och livräddning, friluftsliv, orientering, 

skadekännedom, hälsa och ergonomi.43 

 

4.3.6 Sammanfattning av styrdokument 
 
Idrottsämnet har i tidigare kursplaner fungerat som ett medel för att utveckla personligheten. 

Gymnastiken och idrotten skulle utveckla karaktärsegenskaper som bl.a. arbetslust, 

kamratskap, självkontroll och mod. Idag talar vi exempelvis om att ämnet mer är ett redskap 

för att träna samarbetsförmåga, omtänksamhet, ledarskap och fairplay etc.  

 

Ämnet har alltid kopplats ihop med hälsa. Vad som är nytt i dagens idrottsundervisning är att 

man försöker koppla ihop träning och hälsa med den totala livsstilen hos eleven. Risken att 

idrottsämnet begränsas till att eleverna enbart utvecklas fysiskt minskas då. Är hälsa ett mål 

inom ämnet måste det förutom att handla om fysisk hälsa och utveckling också handla om 

psykiskt välmående, god kost och goda kamratrelationer.44  

 

5 Metod 
 

5.1 Val av metod 
 
Jag har i detta arbete valt att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer. Vill jag förstå 

människors sätt att resonera eller särskilja eller upptäcka varierande handlingsmönster, så är 

den kvalitativa ansatsen mest givande, enligt Trost.45  

 

Det finns olika metoder man kan använda sig av vid undersökningar t.ex. intervju, enkät eller 

observation. Med anledning av de frågeställningar jag har tyckte jag att intervjuer var den 

metod som passade bäst för att samla in material. Fördelen med intervju är dess flexibilitet. 

Vid en intervju kan följdfrågor ställas och svaren kan utvecklas och fördjupas, något som är 

svårare vid t.ex. enkät. Genom att använda enkäter kan jag inte få så djupa svar och inte ställa 

följdfrågor som jag kan vid en intervju.46 En annan nackdel är att personerna som ska besvara 

                                            
43 Kursplaner för grundskolan (1994)  
44 Annerstedt, Claes. (2000).  
45 Trost, Jan. (1997). Kvalitativa intervjuer. Andra upplagan. Studentlitteratur: Lund. 
46 Bell, Judith. (1995). Introduktion till forskningsmetodik.. Andra upplagan Studentlitteratur: Lund. 
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enkäten kanske inte uppfattar den som jag tänkt mig.47 En anledning till att jag inte använde 

mig av observationer är att det förmodligen inte hade gett mig så mycket information på 

grund av tidsbrist. Jag anser att tiden inte skulle räcka till för tillräckligt många observationer 

som jag skulle behöva för att få fram användbara resultat. Patel och Davidson nämner just 

detta att nackdelen med observationsmetoden är att den är tidsödande. En annan nackdel kan 

vara att man vid observationstillfällena inte vet om frågorna till undersökningen kommer att 

besvaras.48 Jag ville få reda på idrottslärares åsikter i olika frågor och detta tror jag bäst 

kunde besvaras genom intervjuer. Problemet med intervjuer kan vara att det tar ganska lång 

tid varför det bara finns utrymme för ett fåtal intervjuer som gör representativiteten mindre.49 

 

5.2 Urval 
 
Urvalet av respondenter (personer som skulle intervjuas) har baserats på lärare som 

undervisar i Idrott och hälsa. Jag ville hitta 8 lärare som undervisar just i detta ämne. De 

skolor, på vilka de intervjuade lärarna undervisar, ligger i en medelstor stad i mellersta 

Sverige. Skolorna ligger i bostadsområden som dels består av bara villor och dels hyreshus 

och villor. 

 

5.3 Genomförande 
 

5.3.1 Förberedelser 
 
Jag ringde först till olika skolor och frågade om det fanns några idrottslärare som var villiga 

att ställa upp på intervju. Jag förklarade att jag skrev examensarbete om idrottsämnet och vad 

syftet med min uppsats var. När den första kontakten tas är det viktigt att upplysa om att det 

jag talar om betraktas som strängt konfidentiellt; dvs. ingen utomstående kommer att få ta del 

av något som kan göra att intervjupersonen kan igenkännas.50 Det var viktigt att respondenten 

gavs en trovärdig anledning till varför de skulle delta i en intervju och lägga värdefull tid till 

att svara på frågor. Den information som ges om en undersökning och dess syfte kan 

                                            
47 Patel, R och Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Andra upplagan. Studentlitteratur: Lund. 
48 Ibid. 
49 Bell, Judith. (1995). 
50 Trost, Jan. (1997). 
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förmedlas muntligt eller skriftligt.51 Jag valde alltså att ge informationen muntligt per telefon. 

Jag berättade hur lång tid intervjun ungefär skulle ta och frågade också om det gick bra att jag 

spelade in samtalet på band. Det var ingen som hade något emot det. Jag bestämde också tid 

och plats utifrån vilka tider lärarna kunde ställa upp. Enligt Bell bör människor som ställer 

upp på intervju få komma med sina önskemål när det gäller plats och tidpunkt för intervju.52  

 

Jag valde att göra ett frågeschema som bestod av några övergripande frågor.53 Det är tryggt 

att ha ett frågeschema som man kan luta sig mot vid intervjuerna. Innan man ska intervjua är 

det viktigt att man som intervjuare gör sig förtrogen med de olika frågeställningarna. För att 

känna sig lite tryggare kan det vara bra att kunna dem praktiskt taget utantill.54 Vid en 

semistrukturerad intervju som Bryman kallar det har intervjupersonen stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt och frågorna behöver inte ställas i den ordning som de kommer. 

Intervjuprocessen är flexibel.55 

 

Det kan vara lämpligt att pröva intervjufrågorna på en eller flera personer innan intervjuerna 

ska genomföras – att göra en så kallad pilotstudie. Har man genomfört intervjuer innan de ska 

genomföras ”på riktigt” känner man sig mer van och säker. Med hjälp av en pilotstudie kan 

man hitta frågor som inte passar eller om det är någon fråga som är svår att förstå kan denna 

tydliggöras. Genom en pilotstudie kan man avgöra hur pass bra frågornas ordningsföljd är 

och om man kanske måste flytta om frågornas ordning.56  Resultatet av pilotstudien 

föranledde inga förändringar i mina frågor. Det var endast någon fråga som behövde 

förtydligas. 

 

5.3.2 Inspelning och transkribering 
 
De 8 lärarna jag intervjuade mötte jag en och en i de skolorna de arbetar i. Samtalen tog 

mellan 10 och 25 minuter och samtliga intervjuer spelades in på band. Vid de flesta 

intervjuerna satt vi i lärarnas arbetsrum där det var ostört.57 Efter intervjuerna skrev jag ner 

allt som hade sagts på bandet (transkriberade) och tog därefter ut det som var intressant för 
                                            
51 Bryman, Alan (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB  
52 Bell, Judith. (1995). 
53 Bilaga 1 
54 Bryman, Alan (2001) 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Trost, Jan. (1997). 
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min undersökning. Detta tillvägagångssätt är viktigt för den detaljerade analys som ofta krävs 

vid kvalitativa undersökningar och för att fånga intervjupersonernas svar och deras egna ord. 

Att spela in intervjun underlättar att göra en noggrann analys och man kan göra upprepade 

genomgångar av intervjupersonens svar.58 Gör man enbart anteckningar utan att spela in på 

band, är det lätt att speciella uttryck och fraser går förlorade.59 Att göra anteckningar kan 

också störa intervjupersonen och misstänksamhet kan uppstå när anteckningar görs, 

intervjupersonen kanske undrar vad han/hon sa som var intressant osv. Anteckningar kan 

också efteråt vara ganska oläsliga. Man kanske hade bråttom när man skrev ner dem eftersom 

det kändes nödvändigt att fånga alla ord som respondenten sade.60  

 

5.4 Metoddiskussion 
 
Jag anser att mitt val av metod var den bästa för det jag ville veta. Troligen skulle svaren inte 

bli så utförliga vid t.ex. en enkät som de blev vid mina intervjuer. Jag tror heller inte att jag, 

som jag tidigare nämnt, på ett fåtal observationer hade kunnat få den information jag fick vid 

intervjuerna. Det var lite svårt att få tag på idrottslärare som ville och hade tid att ställa upp 

på intervju. En orsak till detta kan vara att tidpunkten var lite olämplig eftersom det är många 

som säkert har mycket att göra inför jullovet i skolan. Jag lyckades ändå med ganska kort 

varsel få tag på tillräckligt många idrottslärare som ville ställa upp och ge lite av sin dyrbara 

tid till mina intervjuer. 

 

Det kändes tryggt att ha gjort en pilotstudie inför de kommande intervjuerna. Praktiska saker 

som t.ex. hur bandspelaren ska placeras för bästa ljudupptagning kan vara lämpligt att ha 

prövat innan. Efter att ha gjort några intervjuer kände jag mig mer säker i rollen som 

intervjuare och det var lättare att ge ett mer avslappnat och säkert intryck. När ett antal 

intervjuer var genomförda förstod jag att det inte var lätt att förutse hur lång tid intervjuerna 

skulle ta. Alla lärare har olika mycket att berätta och därför blev intervjuerna allt från 10 till 

25 minuter. Att spela in samtalen på band anser jag var ett bra val. Troligen uppfattade jag 

det mesta av vad respondenterna sa även om det ibland var svårt att höra. Jag tror att jag inte 

skulle få med hälften så mycket information om jag skulle ha suttit och antecknat. En nackdel 

                                            
58 Bryman, Alan (2001) 
59 Ibid. 
60 Trost, Jan. (1997). 
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med att spela in på band är att det är så tidskrävande. Jag trodde inte från början att det skulle 

ta så lång tid som det gjorde även fast mina intervjuer inte var så långa. 

 
När jag gjort intervjuerna har jag tänkt på att tillförlitligheten i svaren kan variera något. Blir 

resultaten desamma vid en senare undersökning?61 Människor deltar hela tiden i processer 

vilket gör att det kan bli skilda resultat vid olika tidpunkter. Svaren kanske inte blir desamma 

varje gång en fråga ställs eftersom vi hela tiden får nya erfarenheter och möter nya 

situationer.62 Jag tror att lärarnas åsikter kan variera i takt med att samhället förändras och 

också med läro- och kursplaners utveckling. Det är heller inte lätt att veta om personerna som 

blir intervjuade svarar ärligt eller om de svarar som de tror att jag ”vill” höra.  Eftersom det är 

ganska få lärare och slumpvis utvalda kan man hitta åtta lärare som tycker ungefär likadant 

eller som skiljer sig åt ganska mycket. När jag ringde upp lärarna och frågade om de ville 

ställa upp på intervju berättade jag också vad syftet med min uppsats var. Eftersom lärarna 

vid intervjuerna visste ungefär vad uppsatsen skulle handla om kan det ha varit så att de hade 

förberett sig extra noga och tittat igenom målen särskilt noga inför intervjun.  

 

Validitet, giltighet, menas att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta.63 Ett sätt att 

säkerställa validiteten är att använda en annan teknik och undersöka samma sak.64 I mitt fall 

skulle observationer kunna vara ett sätt att jämföra lärarnas svar med hur det faktiskt ser ut i 

undervisningen. Detta var dock inte genomförbart pga. tidsbrist. Jag anser ändå att jag fick 

tillräckligt med material som var relevant för min undersökning.  

 

                                            
61 Bryman, Alan. (2001). 
62 Trost, Jan. (1997). 
63 Ibid. 
64 Patel, R och Davidson, B. (1994). 
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6 Resultatredovisning 
 
I detta avsnitt redovisas resultaten av mina intervjuer. Som tidigare nämnts har 8 lärare som 

undervisar i idrott och hälsa i grundskolan intervjuats. Jag redovisar först fråga 1 och 2 från 

intervjuguiden65 i tabell 1. Därefter presenteras fråga 3, 4 och 5 i tabell 2. Eftersom de här tre 

frågorna fick ungefär samma svar från lärarna valde jag att utifrån intervjuerna skapa en 

tabell med de, enligt lärarna, viktigaste momenten under idrottslektionerna. Momenten har 

jag namngett utifrån det lärarna sagt och begrepp som förekommer i aktuella styrdokument. 

För att alla moment ska bli så tydliga som möjligt kommer de förklaras mer ingående, under 

rubriken ”Kommentarer till tabell 2”, utifrån det lärarna berättat. Sist redovisas fråga 6 i form 

av en löpande text. 

 

6.1 Redovisning av fråga 1 och 2 
 
Tabell 1: Fråga 1 och 2 från intervjuguiden och lärarnas svar på dessa. 
 
                               Intervjuperson 
Fråga 1 och 2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
”Vilka årskurser undervisar du i 
idrott?” 

 
6 , 8 

 
5-9 

 
1-9 

 
1,2,8 

 
3-9 

 
7-9 

 
7-9 

 
4-6 

 
”Hur länge har du undervisat i 
idrott?” 

 
5 år 

 
11 år

 
18 år

 
1,5 
år 

 
7 år 

 
30 år 

 
18 år 

 
4 år 

 

                                            
65 Se bilaga 1 
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6.2 Redovisning av fråga 3, 4 och 5 
 
Tabell 2: Lektionernas viktigaste moment enligt de intervjuade lärarna. Stjärnorna visar vad 
de olika intervjupersonerna lägger tyngdpunkten på i undervisningen i idrott och hälsa. 
 
                                Intervjuperson
Viktigaste moment 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
Sambandet motion och välbefinnande

 
* 

     
* 

 
*  

 
* 

 
* 

 
*  

 
Skapa intresse 

 
*   

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
Rörelseglädje   

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
*  

 
Samarbete  

 
* 

 
* 

 
* 

    
* 

 
Visa hänsyn och respekt   

 
* 

  
* 

  
* 

 
* 

 
Personlighetsutveckling  

 
* 

 
* 

 
*     

 
Självkänsla   

 
* 

 
* 

  
*   

 
Deltagande    

 
 

 
 

 
* 

 
* 

 
  

 
Ledarskap   

 
 

 
*     

 
Kondition   

 
*  

 
 

 
   

 
Prestation   

 
*      

 
Motorik och Kroppskontroll      

 
*   

 
Förståelse      

 
*   

 
Som synes av tabellen ovan anser de flesta lärarna flera moment som viktiga. Tittar man t.ex. 

på intervjuperson nr 1 så kan man se att denne värderar sambandet mellan motion och 

välbefinnande och att skapa intresse som högst i sin undervisning. Intervjuperson nr 2 

poängterar sambandet mellan motion och välbefinnande, samarbete och personlighets-

utveckling som de viktigaste momenten i idrottsundervisningen osv. 

 



 26

6.3 Kommentarer till momenten i tabell 2 
 

6.3.1. Sambandet motion och välbefinnande   
 
Det här anser sex av de åtta intervjuade lärarna vara bland det väsentligaste i idrotts-

undervisningen. Det är bra för eleverna att få förståelse för varför rörelse är viktigt och 

upplever att det är skönt att röra på sig. Lärarnas förhoppning är att eleverna ska inse att 

kroppen mår bra av att vara aktiv. ”…sen tänker jag på kunskapen om hur, hur idrotten är ett 

medel för andra saker va, för hälsa och välbefinnande, lust och glädje och såna där saker.” 66 

 

En lärare tror att idrottsämnet är betydelsefullt för andra ämnen eftersom rörelse gör att 

eleverna kan koncentrera sig lättare. ”…en del för skolarbetet, så tror jag att utan rörelse i 

skolan, på nåt sätt, tror jag att eleverna får svårare att koncentrera sig.” 67 

 

Två av lärarna nämner att de vill att eleverna får med sig kunskapen om sambandet mellan 

motion, mat och hur man mår. Att få eleverna att inse att om man äter bra och nyttig mat och 

rör på sig ibland så mår man bra. En av dessa två lärare vill att eleverna ska fundera på vad 

hälsa är just för honom eller henne.  

 
Viktiga bitar tycker jag är, det är hälsobegreppet, vad är det? Vad är det för mig 

osv.? Och så kan man utgå från det då med mat och motion, vi har fysisk aktivitet 

och motion, att man får kunskap om vad det är som krävs för att uppnå vissa saker 

inom dessa områden då.68 

 

En av lärarna säger att hon försöker väva in hälsotänkandet under lektionerna och tar upp 

sådant som händer under lektionens gång eftersom hon, på grund av fåtalet idrottstimmar, inte 

tycker om att ta teoripass från idrotten. Det kan t.ex. vara puls, andning och välbefinnande. 

Hon tror att många lärare känner att de vill hitta former för att få in hälsa på ett bra sätt i 

undervisningen. Själv arbetar hon med att försöka komma på ett bättre sätt att väva in 

hälsotänkandet på sina lektioner.  

 

                                            
66 Intervjuperson 3 
67 Intervjuperson 1 
68 Intervjuperson 5 
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Jag gillar inte att ta teoripass från idrotten, utan jag vill väva in hälsotänkande i, 

under lektionerna, att vi liksom tar upp saker som händer och diskuterar puls, 

andning och välbefinnande i själva undervisningen. Men det är, det finns, där finns 

det mer att göra, det tror jag alla lärare känner, hitta bra former för det.69 

 

6.3.2 Skapa intresse 
 
Sex av de åtta intervjuade lärarna anser att det är viktigt att skapa ett intresse hos eleverna. 

”Alltså meningen med ämnet idrott det är ju att skapa ett varaktigt, ett bestående intresse för 

motion.”70 Det är betydelsefullt att eleverna får prova på olika aktiviteter inom idrotten för att 

hitta ett intresse så att de vill röra på sig mer. En av lärarna tror att ett intresse för fysisk 

aktivitet kan skapas genom att eleverna inser att kroppen mår bra av rörelse. ”… att eleverna 

får förståelse, inblick i, så att de blir intresserade av att röra på sig så att säga, så att de själva 

får kunskap av att må bra, att de vet att de bör röra på sig.”71 En av lärarna menar att det 

handlar om att ge eleverna en så bred bank som möjligt av aktiviteter så att de till slut kan 

hitta något de tycker är roligt och som de kan fortsätta med efter skolan. 

 
Min undervisning bygger mycket på att man ska prova på, testa, för att 

förhoppningsvis hitta ett, ehh, nånting att hålla på med på fritiden. Att hitta ett 

intresse för idrott så att man vill röra på sig mer.72  
 

6.3.3 Rörelseglädje 
 
Fem av åtta lärare poängterar rörelseglädje på lektionerna. Eleverna ska känna att det är roligt 

att röra på sig.  ”Tyngdpunkten är att få med alla, att alla ska ha roligt, alla ska trivas, alla ska 

försöka hitta någonting som man tycker är roligt inom idrotten.” 73 

 
En av lärarna påpekar att det är betydelsefullt att eleverna upplever rörelseglädje på idrotten. 

”Jag tror att det är jätteviktigt att separera idrottsämnet i skolan från stämpeln att vara någon 

sorts idrottsämne, alltså lakej till idrottsrörelsen.”74 Han menar att idrottsämnet i skolan inte 

har till uppgift att träna eleverna i olika sporter utan att man som idrottslärare inser att man är 

                                            
69 Intervjuperson 3 
70 Intervjuperson 6 
71 Intervjuperson 7 
72 Intervjuperson 1 
73 Intervjuperson 5 
74 Intervjuperson 6 
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idrottspedagog. Spelas det t.ex. volleyboll i skolan så är det mycket bollmotorik; öga/hand-

motorik. Det behöver nödvändigtvis inte alltid vara det färdiga spelet volleyboll som spelas.  

 
En annan lärare säger att det väsentligaste inte är att bedöma och värdera den absoluta 

prestationen som sådan.  Bättre är att eleverna har roligt än att de presterar bra. 

 
En av lärarna som undervisar både på låg- och högstadiet säger att hon oavsett årskurser vill 

att alla ska tycka att det är roligt att röra på sig på något sätt. Får eleverna pröva på olika 

aktiviteter som de tycker är roliga resulterar det förhoppningsvis i att eleverna blir fysiskt 

aktiva även senare i livet och vid vuxen ålder. Hon anser att många människor i dagens 

samhälle inte är fysiskt aktiva. 
 

…vad jag tycker är viktigt inom idrotten det är ju att jag vill att de ska ha med sig 

oavsett årskurser, det är att alla ska tycka att det är kul att röra på sig, på något sätt, 

och det är ju för att, att man ska bli fysiskt aktiv även när man är vuxen sen å så 

eftersom samhället, dit det går, stillasittande övervikt å så. Så det att känna glädjen i 

att rörelse, att pröva på olika saker som de tycker är roligt, som de känner att de vill 

och kan hålla på med sen också. 75 
 

6.3.4. Samarbete 
 
Hälften av de intervjuade lärarna lägger tyngdpunkten på att eleverna ska träna sig i att 

samarbeta. Att kunna arbeta i grupper och uppföra sig i lagsporter är centralt i en av lärarnas 

undervisning. En annan av lärarna påpekar att det i arbetslivet är viktigt att kunna samarbeta 

för att kunna och orka göra ett bra jobb. Han ger exempel på arbetsformer som innebär att 

man måste samarbeta i t.ex. projekt, team, arbetslag etc. Detta är bl.a. orsaken till att en av 

lärarna betonar detta med samarbete i undervisningen.  

 

En lärare anser att idrottsämnet har en fördel vid samarbetsträning.  

 
…det är väldigt mycket sånt som jag har möjlighet att jobba med i idrottsämnet som 

är svårt att kanske komma åt så tydligt i andra ämnen. Jag har ju andra ämnen också 

som jag jämför med och jag känner att idrotten har en fördel där. Det är mycket 

lättare att sitta och vara egotrippad på andra lektioner, men det kan du inte på 

                                            
75 Intervjuperson 4 
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idrotten. Där handlar det om träning, gemensam framplockning, gemensamt 

undanplockande, inte tränga sig först, att vänta på sin tur.76  
 

En annan av de intervjuade lärarna, som undervisar elever i årskurs 1 och 2, arbetar mycket 

med samarbete och att kunna följa gemensamma regler. Hon säger att det inte spelar så stor 

roll vad de gör, om det är någon lek eller vad det är, utan grunden är att eleverna ska 

samarbeta, se att alla är olika och kunna hjälpa varandra.  

 

6.3.5. Visa hänsyn och respekt 
 
Fyra av idrottslärarna arbetar speciellt med att visa eleverna att det är bra att ta hänsyn till 

varandra. En av lärarna tycker att man ska träna det sociala på idrottstimmarna, träning av 

social kompetens. Hon tror att man som lärare har möjlighet att upptäcka sociala nätverk och 

samspel och när det inte fungerar, ta tag i det, och jobba med det med eleverna. Att ta hänsyn 

på ett helt annat sätt än vad man kanske behöver göra i andra ämnen. Ta hänsyn till varandras 

olikheter, att tävla i grupp och sådant som man har möjlighet att jobba med i idrottsämnet 

som är svårt att komma åt så tydligt i andra ämnen. Det går inte att bara tänka på sig själv när 

det gäller idrottsämnet eftersom det handlar mycket om gemensamma aktiviteter av olika 

slag.  På de yngre barnens idrottslektioner handlar det mycket om att träna sig i att vänta på 

sin tur, att klara av att förlora.  

 
…i de yngre åldrarna handlar det väldigt mycket om att träna sig i att turtagning, 

vilket jag upplever att många av de yngre har väldigt svårt med och det är att vänta 

på sin tur, att klara av att förlora vilket är en förutsättning för att kunna vinna. Det 

där, alltså, sånt tränas jättebra på Idrotten om man gör det systematiskt. Som hela 

skolan har nytta av sedan.77  
 

6.3.6 Personlighetsutveckling 
 
Tre av åtta lärare nämner personlighetsutveckling. En av lärarna betonar att eleverna ska 

känna att de lyckas på idrottslektionerna. Att personlighetsutvecklingen finns med som en 

viktig faktor. ”Jag är mer glad för att en elev som har haft en jobbig bild av sig själv på 
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idrotten tycker att det är kul med idrott när vi är klara än att jag har fått en elev att hoppa 1,90 

m i höjdhopp.” 78 

 

En annan lärare anser att det viktigaste i skolan inte är att lära sig svenska och matte utan det 

handlar om att utvecklas som människa, att stärka sig som människa. När det gäller detta 

tycker hon att idrottsämnet spelar en stor roll. 

  

6.3.7 Självkänsla  
 
Att eleverna ska få ökad självkänsla pratar tre av de åtta lärarna om vid intervjuerna. En av 

dem relaterar begreppet självkänsla till personlighetsutveckling på så sätt att eleverna kan öka 

självkänslan tillsammans med personlighetsutvecklingen. (se stycket ovan om begreppet 

personlighetsutveckling) En annan av lärarna poängterar att eleverna ska få känna att de 

lyckas, att de övervinner rädslor eller bara känner att de klarat av något, att växa som 

människa. En lärare pratar om att det är lätt att skrämma elever i idrotten. ”Det är så väldigt 

lätt att skrämma elever i Idrotten att känna sig dåliga, klumpiga, rädda, fega…” 79 Han säger 

att en person som är idrottspedagog måste ha fått höra detta i sin utbildning att man aldrig ska 

pressa eleverna på det sättet. Det finns aldrig någon anledning för en idrottslärare att pressa 

en elev till en aktivitet som eleven inte är mogen eller rädd för. Han menar att detta inte 

befrämjar motions- eller idrottsintresset för framtiden. 

 

6.3.8 Deltagande  
 
Två av de åtta lärarna nämner begreppet deltagande. En av dem anser att det viktigaste är att 

alla aktivt deltar på idrotten. ”Tyngdpunkten det är att, det viktigaste är ju att alla deltar, så att 

säga, att alla aktivt deltar på idrotten.”80 En annan lärare menar att alla elever kan försöka 

göra sitt bästa och delta efter bästa förmåga. Det är svårt att sätta gränser för vad eleverna ska 

klara eftersom alla har olika fysik. Sätts en gräns på vad som ska klaras av för t.ex.  ett visst 

betyg så finns det elever som aldrig skulle klara godkänt. 
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Om man har en fysik som är så pass svår att man inte kan delta i moment så att säga, 

om man efter bästa förmåga gör sin kullerbytta trots att den inte är godkänd, om man 

efter bästa förmåga springer 2,5 km på 17 minuter så har man ju ändå försökt, bjudit 

till och då måste det ju vara ett godkänt resultat för eleven.81  
 

För att bli godkänd krävs det av eleven att han/hon har inställningen, aktiviteten, närvaron 

och ambitionen. Lärarna samtycker i att det viktiga inte är att ha bra resultat i det man gör 

utan det viktiga är att delta efter sina egna förutsättningar. 

 

6.3.9 Ledarskap 
 
En av lärarna anser att det är viktigt att på idrottstimmarna öva ledarskap. Hon tycker att 

Idrottsämnet är ett lämpligt tillfälle för detta och arbetar främst med detta med de äldre 

eleverna i högstadiet.  

 
…att man ska kunna stå inför en grupp utan att känna att man tycker att det är 

obehagligt. Att man liksom får sin röst hörd och tycker att de lyssnar på dem. Och 

det tycker jag att idrotten är en jättebra grund för.82 
 

6.3.10 Kondition 
 
Det här begreppet har endast en av lärarna tagit upp. Denne lärare har arbetat mycket med 

konditionen tillsammans med sina högstadielever. Hon påpekar att man kan experimentera 

mycket med det och kan göra tester på sig själv och se vad som händer. 

 
 …då brukar jag vara väldigt noga med att säga att det inte är deras 

konditionsförbättring som är grundläggande för betyget utan det är insikten om 

konditionsförbättring och att de genomför det här och att de kan resonera utifrån sina 

resultat.83  
 

Att kunna resonera hur man ska göra för att få bättre kondition och insikten om hur man i 

vardagslivet kan förändra saker som gör att konditionen förbättras är viktigast när det gäller 

konditionen. Hon säger också att alla inte reagerar positivt på konditionsträning, vissa kan 
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träna jättemycket utan att det händer någonting i konditionsutvecklingen men att hon inte kan 

se några fysiska förklaringar till det.  

 

6.3.11 Prestation 
 
Samtidigt som en av lärarna poängterar att det viktiga är att eleverna ska få självkänsla och 

känna att de lyckas så finns ändå elevernas prestation med i bilden. Hon påpekar att det är 

svårt att bortse från prestationer eftersom elever som presterar bra måste premieras för det 

också. Hon försöker hitta former där det ena inte väger tyngre än det andra och att 

hälsotänkandet ska finnas med. 

 

6.3.12. Motorik och Kroppskontroll 
 
En av lärarna anser att motorikträning är viktigt i undervisningen för att eleven ska få kontroll 

över sin kropp. Han nämner några olika aktiviteter där motoriken tränas. Det kan t.ex.vara 

bollmotorik i volleyboll där öga/hand-motorik tränas, redskapsgymnastik, motions- och 

cirkelträningsbanor84. 

 

6.3.13. Förståelse 
 
En av de intervjuade lärarna påpekar att det är viktigt att jobba med elevernas inställning till 

idrottslektionerna. Han menar att det är viktigt att få eleverna att inse att de inte kommer till 

idrottsläraren för hans skull utan för deras egen skull. Han som idrottslärare är där för att 

hjälpa eleverna att strukturera upp deras idrottsundervisning. Kommer en elev och säger att 

hon har ont i ett knä och inte kan vara med på idrottslektionen och det sen visar sig att hon 

inte hade ont i knäet så lurar hon bara sig själv. Det är inte han som lärare som förlorar på det 

utan eleverna själva. De smiter undan för sin egen verksamhet menar han. Han berättade bl.a. 

om ett tillfälle då det var simning på schemat. Det var många elever som sa att de var 

förkylda m.m. och detta var inte enda gången som detta förekom som bortförklaringar till att 

inte delta på idrottslektionerna. Läraren tröttnade på alla ursäkter och lät eleverna sätta sig på 

läktaren medan han själv simmade hela lektionen. Detta för att visa eleverna att det var deras 

timma och att denna ska vara till för dem och inte läraren. 

 
                                            
84 Olika stationer där eleverna får utöva olika aktiviteter under en viss tid (t.ex. 1 minut på varje station.) 
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6.4 Redovisning av fråga 6; Hur ser tidsfördelningen ut mellan 
ämnets olika delar? 
 
Två av de åtta idrottslärarna påstår att tidsfördelningen av aktiviteter är ganska jämn. En av 

dessa säger att 40 % av aktiviteterna är bollspel och resten av tiden är andra aktiviteter. Den 

andra påstår att det är ganska jämnt spritt förutom att det är rätt mycket bollsporter och att 

simning får relativt liten del av tiden pga. ekonomin. Fem av lärarna påpekar att 

bollaktiviteterna tar rätt stor plats och utgör ganska stor del i undervisningen. De menar att 

det finns många olika bollspel som eleverna ska prova på som t.ex. innebandy, volleyboll, 

fotboll osv. Tre av lärarna räknar med att de har 30-40 %, 40 % respektive 50 % bollspel. En 

av dessa lärare tycker att man får utgå lite från vad eleverna tycker.  

 
Det finns de som tycker att det kanske är för mycket bollspel men eleverna tycker att 

bollspel är kul och då får man utgå lite ifrån vad de tycker. Jag ser ingen anledning 

till att vi ska dra ner på det bara för att många säger att det är för mycket bollspel i 

skolan.85  
 

En annan av dessa lärare menar att bollspel är populärt även bland hennes elever. Hon anser 

att många olika mål både konditionsmässigt och motorikmässigt kan uppnås genom bollspel.  

 

Ett par av de intervjuade lärarna har tämligen mycket konditionsövningar och orientering. En 

av dessa lärare påpekar att detta är ett stort moment som omfattar nästan en månad under 

höstterminen. Skolan ligger i närheten av ett motionscentrum och en sjö och där håller de till 

och gör konditions- och orienteringsövningar. Ett annat moment som är relativt stort på den 

skolan är dans som håller på hela december varje år. Eleverna får då öva in 15 olika danser 

vilka är t.ex. bugg, vals och polka. Detta dansmoment avslutas med en jättestor gemensam 

dans i idrottshallen före jul. Övriga aktiviteter under terminen är olika motionsövningar och 

motorikövningar bl.a. i form av enkel redskapsgymnastik och cirkelträningsbanor och då 

även bollaktiviteter som t.ex. volleyboll och innebandy. Den här läraren pekar på att det är 

betydelsefullt med varierad undervisning för att eleverna ska tycka att det är roligt. Som 

lärare måste man förstå att alla elever inte är förtjusta i samma saker och att några elever inte 

ska tillåtas styra verksamheten. Det skulle då förmodligen bli enformigt och samma 

aktiviteter hela terminen vilket inte är tanken med idrottsundervisningen, menar han. 

                                            
85 Intervjuperson 5 
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Två andra av de åtta lärarna har också en del dans på schemat. Den ena läraren säger att hon 

har fått höra att hon har för mycket dans men enligt henne anser hon att så inte är fallet. Den 

andra läraren försöker, förutom att få in dans i undervisningen, också jobba med 

motionsprogram och ledarövningar. Hon tror att det kan bero på att hon själv tycker om dans 

och sådana moment med musikinslag. En annan lärare tror att vad läraren är bra på och 

dennes intresse säkert påverkar den egna undervisningen i Idrott och hälsa. 

  
Tre av lärarna nämner simning och hävdar att detta får en mycket liten del av tiden. Detta 

pga. svårigheter att ta barnen till en simhall och att det är en ekonomisk fråga eftersom det 

blir dyrt. En annan lärare har knappt någon orientering i skogen utan mest stadsorientering 

där eleverna får öva sig i att hitta på kartor i stadsmiljö.  

 
Hälsa och ergonomi och allt vad det innebär får relativt liten del enligt fyra av lärarna. En av 

dessa försöker hitta bra former för att få in hälsoperspektivet i undervisningen på ett bra sätt 

utan att ta teoripass från idrottstimmarna. Hon påstår dock att det är ganska svårt. Två andra 

lärare har 20 % respektive ett teoripass en gång per läsår där det bl.a. ingår ergonomi, motion, 

kost, träningslära och uppvärmning (vad som händer med kroppen osv.) En lärare säger att 

det inte blir så mycket ”hälsoprat” eftersom han inte har något teoretiskt moment i sin 

undervisning. Han menar att han tar upp lite av Hälsa under andra moment på lektionerna. 

 

6.5 Analys av intervjuerna 
 
Jag kommer i min analys att jämföra litteraturen jag tagit del av (främst Lpo 94 och 

kursplanen i Idrott och hälsa) med det jag fått fram i resultatet. Jag ämnar undersöka om varje 

moment som lärarna anser vara viktigast tas upp i läro- och kursplan. Detta för att se om det 

finns likheter och skillnader dem sinsemellan. Anledningen till att jag jämför just med Lpo 94 

och kursplanen är att de är mest aktuella. Jag finner det mest relevant med tanke på att 

samhället genom dem troligen vill påverka hur lärarna legitimerar idrottsämnet. Till sist tar 

jag upp vilka aktiviteter som lärarna anser dominerar i undervisningen och jämför detta med 

vad lärarna finner viktigast. 

 

Intervjupersonernas utsagor säger mig att en tydlig parallell kan dras med framförallt 

kursplanen i Idrott och hälsa angående vissa av de momenten som de intervjuade lärarna 
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anser vara viktigast. Däremot finns det vissa skillnader mellan vilka moment lärarna anser 

vara viktigast och vilken verksamhet de bedömer dominerar i undervisningen. 

 
I kursplanen står det bl.a. att eleverna genom idrottsundervisningen ska få kunskaper och 

upplevelser som stärker dem och är viktiga under barndomstiden och senare i livet. Jag anser 

att en parallell kan dras mellan kursplanens ovan nämnda text och alla moment som lärarna 

anser vara viktigast (se tabell 2). 

 

Sambandet motion och välbefinnande nämns specifikt i kursplanen men också i mål och 

riktlinjer i Lpo 94.  I kursplanen för Idrott och hälsa står det att idrott, motion och friluftsliv 

har betydelse för folkhälsan. Där påpekas också vikten av att barn och ungdom får kunskap 

om hur den egna kroppen fungerar och hur man genom bra matvanor och fysisk aktivitet kan 

förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. I Lpo 94 nämns att eleverna ska få grundläggande 

kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa och förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan. Allt som ovan nämnts påpekar sex av de åtta lärarna. Eleverna ska få 

förståelse för sambandet mellan motion och välbefinnande och uppleva att det är skönt att 

röra på kroppen. Två av lärarna anser det också viktigt att bra kostvanor tillsammans med 

motion gynnar kroppen på ett bra sätt. Jag tolkar det som att lärarna anser det som relativt 

svårt att få in detta tänkande på ett bra sätt i undervisningen. En av dem har t.ex. bara ett 

teoripass per läsår vilket ska omfatta många moment som exempelvis ergonomi, träningslära 

och vad som händer med kroppen vid träning. En av lärarna säger att hon försöker prata om 

puls, andning m.m. under idrottstimmarna. Det är dock få som verkar ha rena teoripass om 

just detta. Jag tror att det kan bero på att lärarna tror att hälsa måste vara rena teoripass och är 

rädda för att ”ta” idrottslektioner där fysisk aktivitet ingår till teoripass där barnen sitter still. 

Att Hälsa ska finnas med i idrottsundervisningen är numer tämligen påtagligt och nytt och 

kanske lite främmande för många. Jag tolkar det som att de inte vet hur de ska handskas med 

det och är vana vid att ”köra på samma spår” som de alltid gjort. Detta tycker jag framgår av 

lärarnas svar när det gäller hur tidsfördelningen ser ut mellan ämnets olika delar. Jag kommer 

att behandla detta lite mer längre fram i texten.  

 
I kursplanen står det att eleverna ska få pröva på olika aktiviteter inom idrotten för att 

utveckla ett bestående intresse för motion. Sex av de åtta idrottslärarna anser det angeläget att 

eleverna ska bli intresserade av att röra på sig på något sätt och att känna glädjen med detta. 

Lärarnas förhoppning är att idrottsaktiviteter blir något de inte kan vara utan och känner ett 
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välmående när det gäller detta samband. Läroplanen menar att skolan ska ha ett varierat och 

en balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. En av lärarna tycker att man ska 

ha ”en mosaik av aktiviteter”86 så att det blir variation i undervisningen. Jag anser att en 

parallell kan dras mellan variation i undervisningen och att eleverna ska utveckla intresse för 

någon aktivitet. Eftersträvas variation i lektionerna finner jag det mer sannolikt att alla elever 

hittar ett intresse i någon aktivitet. 

 
Kursplanen framhåller att en positiv upplevelse av rörelse är en grund för individuella och 

gemensamma övningar vilket främjar bl.a. den motoriska förmågan. Fem av åtta lärare 

nämner betydelsen av att eleverna känner rörelseglädje. En av lärarna säger att tyngdpunkten 

är att alla elever ska delta på idrottslektionerna. En förutsättning för detta anser jag är att alla 

elever upplever rörelseglädje och trivs med de aktiviteter som erbjuds.  

 
Både läroplanen och kursplanen nämner samarbete. I skolan ska eleverna lära sig arbeta både 

självständigt och i grupp tillsammans med andra enligt Lpo 94. Kursplanen poängterar att ett 

grundläggande syfte med idrottsämnet är att eleverna ska utveckla sin förmåga till samarbete. 

Några av lärarna tycker att arbete i grupp är något som är ganska centralt under 

idrottstimmarna. Många aktiviteter går ut på samarbete bl.a. lagsporter och arbete i olika 

grupper. Det är viktigt för barnen att tidigt lära sig att arbeta och samarbeta ihop med andra 

människor. Det gynnar eleverna till framtidens roller då många arbeten i dag går ut på 

samarbete i arbetslag och grupper av olika slag. Det är svårare att komma åt att jobba med 

vissa moment i andra ämnen som t.ex. tävla i grupp, gemensamma aktiviteter och att hjälpas 

åt att plocka fram redskap osv.  

 
I läroplanen nämns att eleven i skolan ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Det är 

viktigt med social gemenskap, trygghet och att eleverna bygger upp sin självkänsla. Varje 

elev har i skolan rätt att få utvecklas. I kursplanen står det att ett av de grundläggande syftena 

med idrottsämnet är att eleverna ska får delta i olika aktiviteter på sina egna villkor och 

utveckla gemenskap samt respekt och förståelse för andra. När jag hört vad lärarna berättat 

under intervjuerna tolkar jag det som att många av lärarna tycker att skolan har en viktig roll 

när det gäller det här. De betonar att inte minst idrottsämnet kan hjälpa till att främja detta. 

Jag tolkar det som att lärarna arbetar mycket med begreppen hänsyn och respekt. Eleverna 

ska förstå att det är viktigt att visa hänsyn till varandra. Enligt en av lärarna finns möjligheten 
                                            
86 Intervjuperson 6 



 37

att upptäcka hur grupperna fungerar socialt och hur eleverna samspelar under idrotts-

lektionerna och direkt ta tag i det och arbeta med eleverna om det inte fungerar. 

 

Enligt Lpo 94 har eleverna rätt att få utvecklas i skolan och känna den glädje och trivsel som 

det ger att lyckas och övervinna svårigheter. Precis som även kursplanen uttrycker ska skolan 

vara en social gemenskap och ge trygghet och utveckla en positiv självbild. Ett par av lärarna 

betonar att det är angeläget att i skolan bygga upp självkänslan och att utvecklas som 

människa. Det är mer betydelsefullt att eleverna känner att de lyckas och att de tycker det är 

roligt på idrottslektionerna än att de presterar bra resultat. Klarar man av något som man inte 

gjort innan växer man som människa. Idrottsämnet spelar här en stor roll tycker en av lärarna. 

 
I kursplanen innebär ett av strävansmålen att eleverna ska utveckla förmågan att leda 

aktiviteter. Endast en av lärarna påpekar att det är bra för eleverna att träna sig i att stå inför 

en grupp utan att känna obehag. Eleverna behöver känna att de får sin röst hörd, att andra 

lyssnar på dem. Hon påpekar att idrotten är en bra grund för detta. 
 
Fyra av momenten (deltagande, prestation, förståelse, motorik och kroppskontroll) som 

idrottslärarna anser vara viktiga finns inte särskilt uttryckt i kursplan och/eller läroplan. Att 

lärarna har nämnt många moment som värdefulla för eleverna och att allt inte finns tydligt 

uttryckt i läroplan och kursplan tyder på att läroplanerna går att tolka ganska fritt. De 

övergripande målen som finns i läro- och kursplan är upp till varje idrottslärare och skola att 

tolka och utforma som man vill.  

 

Det märks att lärarna jag intervjuat poängterar en allsidig utveckling hos eleverna. Detta ser 

man inte minst i tabell 2 där det är många olika moment som lärarna tycker är viktigtast när 

det gäller idrottsämnet i skolan. Jag tolkar det som att lärarna ser att det är många faktorer 

som spelar in när det gäller elevernas välbefinnande för både kropp och själ. Det är intressant 

att se detta eftersom idrottsämnet utvecklats så mycket genom tiderna. Tittar man tillbaka i 

tiden på de olika läroplanerna jag skrivit om ser man att ämnet har blivit mycket bredare idag 

än vad det var tidigare. Det som är intressant är att jämföra det lärarna anser som 

betydelsefulla moment med de aktiviteter de säger sig dominera i undervisningen. Uppfylls 

de viktiga momenten i de aktiviteter som förekommer? Majoriteten av lärarna anser att 

tidsfördelningen av aktiviteter är ganska jämn. Jag får dock intrycket av att bollaktiviteter 

dominerar i undervisningen och att t.ex. simning får en relativt liten del av tiden. Jag tolkar 
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det som att lärarna vill att eleverna ska pröva på alla olika bollsporter, vilka är många. Detta 

resulterar i att bollspelen tar upp många lektioner och många andra aktiviteter kanske inte får 

så mycket tid. En del av lärarna anser också att bollspelen bidrar till att olika mål kan uppnås 

både när det gäller kondition och motorik. I kursplanen står det att eleverna ska få pröva på 

lagbollspel men inte att de ska pröva på alla bollspel. Ett av målen i kursplanen för Idrott och 

hälsa är att eleverna ska kunna simma och hantera nödsituationer i vatten och detta verkar få 

för lite tid i många lärares undervisning.  

 

Lars-Magnus Engström menar att dagens samhälle har blivit allt mindre fysiskt krävande. Ny 

teknik har gjort det möjligt att avstå från fysisk ansträngning.87 Med tanke på hur samhället 

har påverkat utformningen av målen för idrottsämnet vilket resulterat i att momentet hälsa har 

blivit mer påtagligt så förväntas detta vara centralt i idrottsundervisningen. Flertalet av 

lärarna verkar dock ha svårt för att få in Hälsa som moment i undervisningen. Kan det 

möjligen vara så att lärarna av gammal vana ägnar mycket tid åt andra aktiviteter som t.ex. 

bollspel som inte efterfrågas av samhället? Claes Annerstedt menar att om hälsa är ett mål 

inom ämnet så måste det förutom fysisk hälsa och utvecklig också handla om psykiskt 

välmående, god kost och goda kamratrelationer.88 Jämför man hur många lärare det är som 

anser det väsentligt att eleverna får insikt i sambandet motion och välbefinnande med att 

flertalet verkar ha svårt för att få in det i undervisningen så kan man undra om detta 

”hälsomål” uppfylls. 

 

Mängden aktiviteter och vilka moment som ska ingå är något lärarna får bestämma själva och 

detta kan se mycket olika ut från en skola till en annan. 

 

                                            
87 Engström, Lars-Magnus (1999). 
88 Annerstedt, Claes. (1990). 



 39

7 Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer jag att knyta samman mitt resultat med de inledande frågeställ-

ningarna och egna synpunkter. I denna del ger jag även förslag på fortsatt forskning. 

 
Mitt syfte med den här uppsatsen var att ta reda på hur olika lärare som undervisar i Idrott 

och hälsa ser på sitt ämne och vad de värderar i det. Hur verksamma lärare legitimerar ämnet 

i skolan och vilken verksamhet de bedömer ska svara för den mesta del av undervisningstiden 

var frågor jag ville undersöka genom mina intervjuer. Jag valde som bakgrund till detta att 

undersöka hur samhället genom tiderna legitimerat skolämnet Idrott och hälsa. 

 

7.1 Samhällets legitimering av idrottsämnet 
 
Genom styrdokument legitimerar samhället att olika ämnen ska finnas i skolan. 

Samhällsutvecklingen påverkar hur målen i läroplan och kursplan utformas. Idrottsämnet har 

genom åren utvecklats mycket. Ämnet har fått mer bredd än vad det tidigare hade och idag 

ska det inte bara handla om fysisk hälsa och utveckling utan även om psykiskt välmående, 

god kost och goda kamratrelationer. Att samhället blivit mer ”bekvämt” och att många barn 

och ungdomar troligen väljer fritidssysselsättningar som inte innebär fysisk aktivitet 

resulterar i att idrottsämnet får en mycket betydande roll, anser jag.   

 
Jämförs läro- och kursplanerna framgår det att många moment upprepas och går som en röd 

tråd genom alla år. Att eleverna genom idrottsämnet ska bli bekanta med olika motionsformer 

för att utveckla ett intresse och förstå sambandet mellan motion och välbefinnande tas upp i 

alla styrdokument. Respekt, samarbete och personlig utveckling upprepas också många 

gånger. De här momenten känner jag igen i mina intervjuer då idrottslärarna poängterar deras 

betydelse i undervisningen. Jag tolkar det däremot som att flertalet av lärarna inte lägger 

nämnvärt mycket tid till just hälsa. 
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7.2 De intervjuade lärarnas legitimering av idrott och hälsa 
 
Genom mina intervjuer med lärare som undervisar i Idrott och hälsa i skolan har jag fått 

insikt om hur viktigt idrottsämnet är för barn och ungdom. Något jag inte tidigare reflekterat 

över är att många olika moment kan tränas i idrottsämnet vilket också kan göra att eleverna 

utvecklas i andra ämnen. De intervjuade lärarna nämner alla många moment som de anser 

som viktiga i idrottsundervisningen. Jag tror att genom att bl.a. träna samarbete, 

självförtroende, ledarskap, visa respekt och hänsyn, motorik under idrottslektionerna gör att 

eleverna får en allsidig utveckling och att de tjänar på detta i alla andra ämnen och senare i 

livet.  

 

7.3 Verksamheter som dominerar i undervisningen 
 
Det finns många moment som kan finnas med i idrottsundervisningen. Jag tycker det är synd 

att bollspelen i många fall dominerar i idrottsundervisningen. Det finns många andra 

aktiviteter och moment som eleverna bör få med sig från idrottslektionerna. En av de 

intervjuade lärarna menar att det är synd att dra ner på bollspelen eftersom eleverna tycker 

det är roligt. Jag anser att idrottsundervisningen inte bara går ut på att eleverna ska få utöva 

de aktiviteter som majoriteten av eleverna tycker är roligt. Är så fallet resulterar det i att de 

elever som är mest framåt ”bestämmer” medan de som är mer tystlåtna får gå med på det som 

erbjuds. Lektionerna blir också tämligen ensidiga och många andra betydelsefulla moment 

får mindre utrymme.  

 

Simning verkar inte få mycket utrymme i undervisningen enligt mitt resultat vilket jag tycker 

är synd. De intervjuade lärarna menar att det är en ekonomisk och praktisk fråga. Det är dyrt 

med simundervisning och i vissa fall nästan praktiskt ogenomförbart att åka till en simhall. 

Tänker man på hur viktigt det är att kunna simma och att man genom simundervisning lär sig 

att rädda liv så anser jag att detta är ett av de viktigaste mål som bör uppfyllas av alla elever. 

En verksamhet som också är viktig för att klara sig i livet är att kunna orientera, att kunna 

lära sig tyda en karta och skyltar i samhället. Detta har ett par av lärarna relativt mycket av. 

Med tanke på att det i dagens samhälle överallt finns lokaliseringskartor eller skyltar som 

visar var man är och var saker och ting ligger kan det vara bra att kunna tyda dessa. Det kan 

vara t.ex. stadskartor, informationsskyltar till någon ort eller turistkartor.  
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Jag tror som någon av lärarna att det är viktigt att ha en kompott/variation av aktiviteter som 

eleverna får pröva på under idrottstimmarna. Vill man som idrottslärare att eleverna ska få ett 

intresse för fysisk aktivitet så är det bra om de får pröva på många olika verksamheter. Alla 

elever är olika och alla har olika intressen. Genom att idrottsundervisningen innehåller många 

olika aktiviteter i olika former bidrar detta också till elevernas allsidiga utveckling.  

 

7.4 Slutord 
 
Jag är lite förvånad över att de flesta lärare svarade någorlunda lika och det var många som 

tyckte lika när det gäller vissa verksamheter. Jag trodde nog inte att det skulle bli så. Detta 

beror helt på vad det är för personer man får tag på till intervjuerna. Det går aldrig att veta 

hur en undersökning, stor eller liten, kommer att se ut i slutändan. Det är det som är 

spännande. Något annat som också förvånade mig var att många av de intervjuade lärarna 

verkar ha svårt att få in hälsa i undervisningen och att det är så få teoretiska moment trots att 

flertalet anser det som ett betydelsefullt moment. Kanske skulle hälsa få mer utrymme i 

skolan om det kopplades ihop mer med andra ämnen än idrott. Det skulle vara intressant att 

se om en ny undersökning skulle ge ungefär samma resultat eller helt olika. Skulle en större 

undersökning genomföras med fler idrottslärare så kanske ett mönster tydligare skulle 

skönjas, alternativet att det skulle bli helt skilda uppfattningar om vad de anser legitimerar 

ämnet och vad som dominerar i undervisningen. 

 

När jag studerat läroplan och kursplan och tänker på hur mycket idrottsämnet ska innehålla 

tycker jag att det är synd att idrottsämnet får så lite utrymme i skolan. Jag kan föreställa mig 

hur svårt det är att fördela tiden på alla viktiga moment som bör hinnas med. Jag anser att 

idrottsämnet har en viktig uppgift med tanke på att dagens samhälle blir mindre fysiskt 

krävande och att flertalet människor väljer fritidssysselsättningar där fysisk aktivitet inte 

ingår. Kanske kan den nya skrivningen i Lpo 94 om att skolan skall sträva efter att erbjuda 

alla elever daglig fysisk aktivitet, bidra till att eleverna, utöver idrottsundervisningen, får en 

aning mer fysisk aktivitet i skolan. 
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7.5 Förslag till vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att forska vidare kring idrottsämnet relaterat till andra ämnen i 

skolan. Hur påverkas andra ämnen och elevernas prestationer av att idrottsämnet finns i 

skolan? Kan idrottsämnet hjälpa elever med koncentrationssvårigheter och i så fall hur? Hur 

kan idrottsämnet integreras med andra ämnen och bidrar detta till att eleverna får lättare att 

lära i andra ämnen? Detta är frågor som skulle vara intressant undersöka. Att idrottsämnet ska 

höja den allmänna prestationsförmågan tas endast upp i Lgr 62 och Lgr 69. En av de 

intervjuade lärarna tror att idrottsämnet kan hjälpa eleverna i andra ämnen. Denne lärare 

menar att om eleverna genom idrottslektionerna får röra på sig så kanske de lättare kan 

koncentrera sig på andra lektioner vilket gör att prestationsförmågan kan höjas. 

 

En annan fråga som skulle vara intressant att undersöka är om momenten som lärarna säger 

sig lägga tyngdpunkten på i undervisningen faktiskt tränas. Alltså att undersöka om det 

lärarna lägger tyngdpunkten på utvecklas i de aktiviteterna som dominerar i 

idrottsundervisningen eller de olika delarna för sig. Jag anser att detta inte går att undersöka 

under en kort tid då jag bedömer att man måste gå in och undersöka och observera alla 

idrottslektioner under en längre period. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 
1) Vilka årskurser undervisar du i idrott? 
 
2) Hur länge har du undervisat i idrott? 
 
3) Vad är kunskap i ämnet idrott och hälsa för dig?  
 
4) Vad lägger du som lärare tyngdpunkten på i idrottsundervisningen när det 
gäller vilka mål eleverna ska uppnå? Vad tycker du är det viktigaste i 
undervisningen?   
 
5) Vilken roll tycker du att idrottsämnet spelar i skolan? 
 
6) Hur ser tidsfördelningen ut mellan ämnets olika delar? 
 

 
 


