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1. Inledning 
 

Begreppet status är något som idag är ständigt aktuellt. I alla grupper och sammanhang finns 

olika typer av människor och olika typer av roller och det spelar ingen roll vart du idag vänder 

dig. Detta kan bero på många olika saker beroende på bland annat vilket sammanhang som 

personerna befinner sig i. Detta är något oerhört intressant tycker jag och många har också 

tidigare funderat kring status i olika sammanhang. En fråga som lyfts både i examensarbeten 

samt på högre nivå har varit vad som är signifikativt för status inom olika sammanhang. 

I detta nu så diskuteras lärarens status ganska flitigt i olika forum. En jämförelse som faktiskt 

är intressant är den som görs med den finska lärarkåren som anses ha en högre status i 

samhället än vad lärarkåren i Sverige har. Varför är det så? Vad kan vi göra för att nå den 

höga status som det i denna debatt hävdas att den finska skolan har. En grundpelare för att nå 

dit är att börja forska kring ämnet. 

Men forskningen är på väg framåt och fler och fler forskare resonerar om lärarens status och 

vad som krävs för att eventuellt höja den, lärarprofessions forskare som Inger Carlgren 

(2004), Gunnel Colnerud och Kjell Granström (2002) är några som diskuterat status och även 

hur en lärarprofession ser ut. Denna forskning handlar som jag förstår den bland annat om och 

på vilket sätt lärare har status i samhället. I skolan finns fortfarande många olika lärare och 

många olika ämnen. Det pratas om teoretiska och praktiska ämnen, det finns nationella prov i 

några ämnen men långt ifrån i alla och allt detta gör det svårt att kunna avgöra lärarens status i 

samhället. Det finns därför anledning till att bryta ned detta ytterligare, att gå in i en mindre 

grupp och se vad status egentligen innebär för dem i verksamheten. Därför är ingången i 

denna uppsats att efterfråga hur statusen ser ut i en speciell grupp i gruppen. Jag kommer utgå 

från läraren i Idrott och Hälsa och fråga hur Idrott och Hälsa lärare i verksamheten ser på sin 

status och begreppet status i allmänhet. 
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2. Syfte/frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur några lärare i Idrott och Hälsa resonerar om status 

utifrån sina erfarenheter i olika skolverksamheter. Detta huvudsyfte smalnar av i dessa 

frågeställningar. 

 

Vad anser lärare i Idrott och Hälsa att begreppet status innebär? 

Vilka faktorer kan påverka Idrott och Hälsa lärares status? 
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3. Bakgrund 
 

I bakgrunden kommer först det aktuella forskningsläget att beskrivas för att sedan ge er som 

läsare en bild av hur definitionen av begreppet status kan formuleras. 

 

3.1. Tidigare forskning 

 

Begreppet status har i olika sammanhang betytt olika saker och det är väldigt sällan det 

diskuteras just i det sammanhang jag kommer lyfta i den här studien. Människor jämför sig 

ständigt med andra i det sociala livet. Men det är inte i samma utsträckning som jämförelser 

görs i en text, framförallt inte mellan olika ämneslärare på skolorna. I skolan i stort har detta 

diskuterats och Colnerud och Granströms (2002) är två forskare som varit inne på ämnet. Där 

diskuterar de professionalism utifrån läraryrket och i deras resonemang kommer också 

begreppet status in även om det är i ett större perspektiv än vad jag intresserar mig för. Det 

som då blir relevant att lyfta är själva synen på läraryrket. Vad definierar gruppen lärare och 

vad krävs i vår professionaliserings process. Colnerud och Granström (2002) diskuterar även 

kring vilka hinder som finns för att lärare ska lyckas bli en professionell grupp. De tar bland 

annat upp att vi alltid möter kollektiv, att vi har en bristande vetenskaplig bas och att det är 

samhället som definierar uppgiften som punkter som påverkar vår profession negativt. De två 

begrepp de lyfter fram som viktiga för att förändra dagens situation är yrkesspråk och 

yrkesetik, de två ska då medverka till att starta en professionaliserings process och i sin tur då 

öka statusen.  

Dessa två ovan nämnda har även bidragit i debatten tidigare, både Colnerud (2010) och 

Granström (2007) har i olika former av artiklar diskuterat ledarskap och professionalism, 

dessa två punkter har varit viktiga punkter för deras resonemang. En annan person som varit 

inne i fältet är Carlgren (1997, 2004). Hon diskuterar även hon det professionella och därifrån 

status. Carlgren (1997) är mer inne på hur det praktiskt ser ut i skolans värld. Hur lärarna ofta 

har dubbla uppdrag, utöver att följa läroplaner så ska de även fostra in eleverna i en social 

kontext.  

Carlgren, Granström och Colnerud är personer som har utgångspunkt utifrån forskning inom 

lärarprofession samtliga arbetar med pedagogik och deras syn på status och professionalism är 
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naturligtvis speglade utifrån en mer lärarsynvinkel. Samtliga dessa är även inne på yrkesstatus 

vilket är ett intressant begrepp för den här uppsatsen. 

Carola Aili (2006) har skrivit diverse artiklar kring professionalisering som kan vara 

intressanta för ämnet. Hon menar att lärarna själva sänker sin status och det är intressant ur 

några avseenden. Dels då hon menar kommer med konkreta lösningar, där lyfter hon upp att 

lärarna måste intressera sig mer kring forskning, att lärarna måste fundera mer kring 

samhällsutveckling och även intressera sig för avvikelser i större utsträckning. Enligt Aili 

(2006) är det just dessa punkter som bör vara i fokus om lärarna ska öka sin status och då bli 

en professionell grupp i den bemärkelse bland annat sociologisk forskning benämner det.  

Ylva Ulfsdotter-Eriksson och Lennart G Svensson (2009) är forskare som utgår från ett 

sociologiskt perspektiv. Där diskuterar de status utifrån likhet med begreppet prestige och då 

prestige i ett perspektiv där man jämför människor med varandra. Saker de kommer fram till 

är bland annat att lön, karriärmöjligheter, yrket kräver stor kunskap samt en frihet i utövandet 

är viktigt, detta utifrån begreppet yrkesstatus. Ulfsdotter-Eriksson lyfte redan (2006) upp 

begreppet status till ytan och menar på att status kan diskuteras utifrån fyra olika typer av 

kapital, socialt, ekonomiskt, kulturellt samt symboliskt kapital. Ännu ett perspektiv finns 

beskrivet i Johanna Lundberg (2008), där diskuterar hon status utifrån ett socialt perspektiv 

och vad som avgör status mellan människor. Dessa tre har en sociologisk syn på begreppet 

och det är viktigt här att få ta del av vad som bestämmer status mellan olika personer och 

grupper. Att enbart gå efter lärarprofessions forskare skulle göra att det blev en väldigt svag 

tolkningsbas därför att det är viktigt att även ha en mer sociologisk ingångsvinkel i materialet. 

Specifika studier kring status för lärare i idrott och Hälsa är tidigare studerat av Jens Karlsson 

och Tobias Karlsson (2011). Den texten tog sin utgångspunkt i elevernas syn på läraren i 

Idrott och Hälsa och fann att Idrott och hälsa läraren inte har så låg status som det talas om. 

De fann även att begrepp som respekt, personlighet var väldigt viktiga när eleverna skulle 

beskriva begreppet status. Jan-Erik Ekberg (2009) lyfter resonemang kring en form av 

identitetskris för ämnet. Där diskuterar huruvida Idrott och Hälsa ämnet skall ses som 

kunskapsämne eller som han benämner det ett rekreationsämne. Av det följer att det har varit 

svårt att definiera kunskap i ämnet och frågor som vad det är som ingår i undervisningen har 

ofta lyfts. Detta har också gjort att det blivit svårt att få en gemensam kunskapsbas då alla 

lärare i idrott och Hälsa har olika syn på vilket typ av ämne Idrott och Hälsa egentligen är. 
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Katrin Emanuelsson och Marie Gustafsson (2005) har skrivit en uppsats i ämnet status kontra 

Idrott och Hälsa. Den behandlar egentligen ämnet Idrott och Hälsa men till viss del är den 

även inne på Idrott och Hälsa läraren och dennes yrkesstatus. Uppsatsen utgår från 

lärarutbildares syn på ämnet och Emanuelsson och Gustafsson (2005)  intresserar sig bland 

annat för det ovan nämnda kunskapsbegreppet och tror att en problematisering av detta 

faktiskt kan bli gynnsam för Idrott och Hälsa lärarnas status. Dock är en annan slutsats i deras 

uppsats att mer teori i ämnet inte kommer höja statusen. Den slutsatsen går emot att Idrott och 

Hälsa ämnets status skulle höjas i och med att det pratas om att ämnet utifrån att det ska vara 

ett enbart ett kunskapsämne.  

 

3.2. Begreppet status 

 

Begreppet status definieras på olika sätt i olika sammanhang. Utifrån den tidigare forskning 

som har presenterats så ska jag nu försöka bena ut hur en formulering kan se ut. Den 

yrkesgrupp som då kommer diskuteras är egentligen lärarna i Idrott och Hälsa även fast 

många punkter här kommer vara mer övergripande och behandla en grupp eller population i 

stort. 

I Radioprogrammet UR (2008) intervjuas en lärare som heter Alda Larsson. Hon lyfter fram 

två ganska intressant citat som får starta delen som ska definiera status i min studie. Hon 

säger: ”en varas värde hänger på prislappen” samt ”skönheten ligger i betraktarens öga” (UR 

2008).  I dessa två citat värderar hon någonting och även status i sig är en värdering av vad 

någon kan eller gör. I detta fall är det lärarna hon värderar, man kan med andra ord lyfta fram 

att hon tycker att lönen är dålig samt att synen på lärarna inte är vår egen syn utan vår 

omgivnings syn på oss som grupp.  

Colnerud (2010) lyfter i sin korta beskrivning av hur läraryrket ska bli en profession fyra 

punkter som anses viktig för att analysera den professionella statusen i yrket. De fyra hon 

lyfter fram är att vi måste ha en gemensam kunskapsbas, yrkesmässig autonomi, legitimation 

samt egenkontrollerad yrkesetik. Dessa fyra punkter kan man även säga ligger till grunden för 

hur status definieras i en yrkesgrupp enligt henne. Resonemanget stärks även av Sjöberg 

(2010), hon utvecklar dock tankar kring kunskapsbasen, hon menar att saker som forskning, 

utbildning och yrkesutövning är en del av den gemensamma kunskapsbasen. Detta är också 

något som kan stämma men det går inte att göra det så enkelt att enbart välja dessa fyra. 
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Status är ett så komplext begrepp och utifrån olika typer av forskare så får man olika 

definitioner. Men Colneruds (2010) resonemang stärks till viss del även när Ingrid Carlgren & 

Ference Marton (2000) diskuterar kring ett liknande ämne. De pratar där om professionen och 

vad som är viktigt för professionen utifrån en sociologisk vinkel då de använder sig av de 

sociologiska utgångspunkterna för begreppet profession. Dessa överensstämmer med den 

definition som Colnerud (2010) har lyft fram men lyfter upp fler begrepp. Carlgren och 

Marton (2000) tar utöver Colneruds tankar upp att gruppen ska ha kontroll över vilka som 

släpps in och kastas ut ur professionen men även en lång utbildning är viktig samt kontroll 

över kunskapsutvecklingen inom ämnet.  

Status inom olika kategorier av yrkesgrupper diskuterar Ulfsdotter-Eriksson & Svensson 

(2009). De lyfter upp några viktiga punkter som bestämmande av status. En av dem är vilken 

allmän nytta yrkesgruppen gör, en annan vilken lön gruppen har och en tredje hur mycket 

inflytande gruppen har i helheten. Hon diskuterar egentligen utifrån gymnasielärarens roll i 

samhället men på samma sätt kan Idrott och Hälsa läraren diskuteras i skolmiljön, både på 

skolan lokalt men även rollen som Idrott och Hälsa lärare nationellt.  

Lundberg (2008) menar också att lönen är viktigt för statusen. Hon problematiserar detta 

vidare och lyfter även upp utbildning som en viktig parameter och även din plats i en hierarki 

som något avgörande för statusen. Men det finns även en tanke att det ändå i slutändan är 

lönen då du ofta via utbildning och ett högt anseende faktiskt höjer din lön. Så lönen kan 

alltså vara ett kvitto på din status och vad du gör. 

I SOU (2008) lyfts diverse resonemang upp kring professionalisering vilket till viss del enligt 

författarna är en viktig punkt för att öka statusen. Tre punkter lyfts fram som kriterier för att 

få en högre status och högre position. 

 

Enbart de personer som uppfyller ett antal strikt definierade kriterier får komma in. 

För det andra finns det en professionell organisation som övervakar och styr 

medlemmarnas beteende och prestationer. För det tredje är det allmänt accepterat att 

bara de som är medlemmar av professionen får utöva yrket. SOU 2008:74  

Begreppet är komplext och beroende på vem man läser om eller pratar med får man olika 

definitioner.  Carola Aili (2006) menar att det är svårt att säga hur lärarna ska höja sin status. 

Även fast vi har olika punkter att trycka på utifrån professionalisering så går det inte att 
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komma med ett facit hur det ska gå till. Aili (2006) menar vidare att en brist är ett ointresse 

bland aktiva pedagoger att bidra till forskningen och därmed finns det brister i att vilja delta i 

den kunskapsutveckling som anses viktig. Carlgren och Marton (2010) stärker detta 

resonemang då de använder kontroll av kunskapsutvecklingen som något viktigt när det gäller 

att bestämma status.  

Sammanfattningsvis förefaller olika forskare överens om att framförallt lön, utbildning, 

autonomi och forskning är viktiga begrepp. Utöver dessa finns det en mängd begrepp lyfts 

fram och som också spelar roll för att kunna bestämma statusen. En intressant iakttagelse är 

att i stort sett samma begrepp kommer upp i många texter oavsett om det är forskare inom 

lärarprofession eller sociologi, det finns alltså en samstämmighet kring vilka begrepp som är 

centrala för status i forskningsvärlden. Avslutningsvis på denna del så är det viktigt att veta att 

det är utifrån dessa begrepp som diskussionen kommer utgå från för att kunna ge svar på 

frågeställningarna i diskussion och analys.  

3.3. Idrott och Hälsa – professionalitet och status 

 

Enligt Skolverkets skrivs med stort S justera överallt (2010) rapport ”Mycket idrott och lite 

hälsa” lyfts brister inom ämnet upp, där den största bristen är innehållet i undervisningen. Det 

undervisas i stor del i samma moment och andra moment glöms helt bort. Det syns alltså 

tydligt att lärarna inte följer läroplaner och kursplaner. Ämnet ses som ett görande ämne alltså 

ett praktiskt ämne istället för ett kunskapsämne. Enligt rapporten är det hälsobiten som blir 

lidande då undervisningen är enformig och gynnar de som är bäst på att röra sig. Den 

autonoma läraren har skyldighet att följa kursplanerna men enligt Skolverket (2010) är det 

tydligt att det inte görs. En liknelse skulle kunna vara kring en läkare som väljer att inte följa 

sina dokument kring en operation, efteråt skulle förmodligen inte läkaren ha kvar sitt jobb. 

Det lyfts även fram viktiga punkter kring rörelse och aktivitet som kanske är det övergripande 

syftet med undervisningen i styrdokumenten (LGR11 – kursplan Idrott och Hälsa). Susanne 

Lundvall och Jane Mechbach (2004) menar att det ute i Sverige finns lärare som anser att 

teorin inte är lika viktig, det stämmer överens med Skolverkets (2010) rapport. 

 

I Karlsson & Karlsson (2011) lyfts Annerstedts (1995) tankar kring kvalifikationer på en 

Idrott och hälsa lärare upp.  De sex punkterna som anses viktiga är. 

 Idrottsliga kvalifikationer 
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 Teoretiska ämneskvalifikationer 

 Inlärningsteoretiska-didaktiska kvalifikationer 

 Pedagogiska ledarkvalifikationer 

 Psykologisk förståelse kvalifikation 

 Allmänbildnings kvalifikation 

Karlsson & Karlsson (2011:8) 

 

Dessa grundar då de ämnesbaserade kunskaperna för att kunna bestämma professionen för 

Idrott och Hälsa lärarna. I SOU (2008) beskrivs den nya legitimationen som ska förtjänas efter 

utbildningen. Legitimationen ska då säkerställa att läraren i fråga har kvalifikationer inom 

relevanta delar inom yrket. Följer man de sex punkterna som Karlsson & Karlssons (2011) 

framhåller är det dessa som grundar de kvalifikationer som ska finnas för att vara 

professionell alltså grunder för ämnes profession för lärarna i Idrott och Hälsa 

Karlsson & Karlsson (2011) tittat på elevsynen kring status. De tre parametrar som lyfts fram 

av eleverna som viktiga är kunskap, personlighet och pedagogik. Enligt eleverna är dessa tre 

punkter bestämmande av lärarens status.  Eleverna ansåg där att lärarna i jämförelse med 

andra lärare hade låg kunskap inom sitt ämne. Dock menar de vidare på att statusen inte är låg 

för det. Deras forskning visar där på att eleverna anser att lärarna i Idrott och Hälsa varken har 

låg eller hög status.  

Emanuelsson och Gustafsson (2005) diskuterar Idrott och hälsa ämnets status, deras forskning 

grundar sig i vad lärarutbildare säger om ämnet. Där hävdar de bland annat att statusen är låg 

och att det beror på ämnets karaktär rent historiskt. Som praktiskt ämne har undervisningstid 

samt löner skiljt sig åt jämfört med de praktiska lärarna och detta har då gjort att statusen 

blivit lägre. De tittar vidare på hur statusen har ändrats i och med införandet av LPO94 med 

de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet i fokus. Alltså att en 

ändrad syn på kunskap ska kunna påverka statusen på ämnet Idrott och Hälsa och även då 

lärarna i Idrott och Hälsa. De hävdar i sin diskussion att yrkesstatusen är ganska låg hos 

lärarna i Idrott och Hälsa och de grundar detta framförallt i att det traditionellt har sett ut på 

det viset. 

Emanuelsson och Gustafsson (2005) lyfter även fram vad de tror kan påverka utvecklingen. 

Där lyfter de fram legitimering som en viktig punkt, de hävdar vidare att det ute på skolorna 

finns lärare som inte följer de nya styrdokumenten i sin undervisning. Många lärare 
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undervisar fortfarande efter LGR69 eller LGR80 och det har varit ett problem på många 

skolor och för undervisningen i Idrott och Hälsa. 

Att skolans Idrott och Hälsa undervisning ofta diskuteras gemensamt med föreningsidrotten är 

något annat Emanuelsson och Gustafsson (2005) lyfter fram. I skolverkets nationella 

utvärdering 1992 lyftes detta fram, det hävdades att stora delar av undervisningen handlade 

om tävlingsidrott och detta menar Emanuelsson och Gustafsson (2005) är något negativt som 

har kunna påverka statusen. Argumentet de lyfter är att denna typ av undervisningen inte 

stämmer överens med gällande styrdokumenten. Tomas Pettersson (2012) argumenterar för 

att skolidrotten och föreningsidrotten bör åtskiljas då de har olika syften men samtidigt går det 

inte att blunda för likheterna. Historisk har kanske skolidrotten varit för lik den 

föreningsidrott som finns. Det både Petterson (2012) samt Emanuelsson och Gustafsson 

(2005) anser vara viktigt är att i skolan finns det styrdokument att utgå ifrån vilket inte 

föreningsidrotten har på samma sätt. Därför måste det finnas en tydlig skillnad och att 

allmänheten kanske ser det som nästan samma sak kan vara något som påverkat statusen på 

Idrott och Hälsa läraren. 

 

3.4. Styrdokument 
 

Då jag tidigare lyft fram olika argument kring kunskapssyn samt huruvida lärare följer 

styrdokumenten så finner jag det viktigt att faktiskt presentera delar av dessa.  

Utifrån det ni tidigare tagit del av så är det tydligt att eleverna inte bara ska få lära sig att röra 

sig utan även ha kunskap kring varför de ska göra olika saker. Enligt grundskolans 

styrdokument så ska: 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, 

genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen 

också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges 

förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.  

                                                                                                      (LGR11:51) 

 

Vidare står det i GY 11 
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Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna 

kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk 

aktivitet och inaktivitet. […] Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar 

hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i 

arbetsliv och samhälle.  

                                                                                                       (GY 11:83) 

 

I båda dessa syftet är tydligt att kunskap ska finnas med och inte bara rörelse och det har 

bidraget till den förändrade synen på ämnet som kunskap kontra rekreationsämnet. Eller 

teoretiskt kontra praktiskt ämne. 
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4. Metod 
 

Metoden är utav kvalitativ art och grundar sig i sex stycken intervjuer. Intervjuerna är gjorda 

med sex stycken lärare som undervisar i ämnet Idrott och Hälsa. Den här delen har som 

ambition att förklara hur jag gått tillväga i mitt arbete med uppsatsen. 

 

4.1. Kvalitativ studie 
 

Den metod som är grund för uppsatsen är av kvalitativ sort. Den kommer också utgå från den 

modell som Alan Bryman (2011) lyfter fram i sin översiktliga beskrivning kring hur en 

kvalitativ studie ska fortlöpa från frågeställningar till ett färdigt resultat.  

Den kvalitativa studiens syfte är i detta fall att upptäcka saker i den intervjuades livsvärld. 

Med andra ord att se vad respondenten har sett och hur densamma har tolkat någonting den 

har upplevt (Patel & Davidsson, 2003). 

Det finns många fördelar i att göra en kvalitativ studie när data som samlas in kommer vara i 

form av intervjuer. Bryman (2011) förklarar skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa 

intervjuer och de punkter som jag anser vara centrala för mitt val av metod är att kvalitativa 

intervjuer inte är lika strukturerade, de ger därmed en större frihet till respondenten att 

verkligen kunna ge en bild av sina uppfattningar. Intervjuerna blir ofta mer flexibla och jag 

som intervjuare kan själv välja ordning samt riktning på intervjuerna beroende på vad jag 

anser vara relevant för mina frågeställningar. Bryman (2011) menar också att den här typen av 

forskning mer riktar sig mot ståndpunkter och åsikter utifrån informanterna. Det handlar alltså 

om ämnet och informanternas åsikter och inte vad jag vill få fram, alltså mina egna intressen. 

 

4.2. Intervjuer 
 

Uppsatsen utgår från sex stycken intervjuer. Intervjuerna är semistrukturerade, de grundar sig 

i allmänna frågor kring ämnet som följer frågeguiden (bilaga 1), dock kan frågornas ordning 

varieras beroende på hur samtalet utvecklats. När den här intervjumetoden används ger det 

också en möjlighet till följdfrågor, detta ger en möjlighet att följa upp svar som anses viktiga 

samt att respondenten ges möjlighet att fördjupa vissa resonemang (Bryman, 2011).  
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Inför intervjuerna är det viktigt att ha en frågeguide (bilaga 1). I utformandet av den gäller det 

att fundera kring några viktiga punkter. Bryman (2011) lyfter upp vissa punkter. 

 Det är viktigt att ha en viss ordning i guiden ofta med hjälp av teman, men som 

intervjuare får du inte vara rädd för att ändra ordningen 

 Ha gärna teman men undvik att frågorna blir för specifika 

 Använda ett språk som är anpassat för respondenterna 

 Inge ledande frågor 

 Ta reda på bakgrundsfakta, människor med olika bakgrund kan svara på olika sätt 

beroende på grund av t.ex. genus, etnicitet, ålder eller något annat. (Bryman 2011:17) 

Intervjuerna är sedan gjorda på platser där respondenten känner sig trygg i form av deras 

arbetsplats eller någon annan av respondenten föreslagen lugn plats. Samtliga personer är 

också personer som jag tidigare har träffat. 

Det har i intervjuguiden (bilaga 1) varit viktigt för mig att formulera öppna frågor, dock har 

jag först ställt rent informella frågor i form av t.ex. ålder med sedan har fokus varit på öppna 

frågor och detta är ett sätt att gå tillväga i kvalitativ forskning enligt Patel och Davidsson 

(2003). Detta har också gjort att det har förekommit vissa sidospår och dessa har då varit 

intressanta och kunnat ge en djupare förståelse i resonemangen som respondenterna har 

förmedlat. 

Det efterarbete som gjorts i samband med intervjun har handlat om att notera det jag uppfattat 

som viktigt, vilken miljö intervjun tog plats samt kort hur jag uppfattade hur den gått. 

Transkriberingen av intervjuerna har fått vänta några dagar så att jag fått lite distans till data 

som samlats in. Inspelning och transkribering är oerhört viktigt i den kvalitativa forskningen 

enligt Bryman (2011), han menar vidare att det gör att felmarginalen blir mindre än om 

intervjuaren utgår från anteckningar. Dock kan det finnas viss felmarginal även i det 

transkriberade men den är ofta ytterst liten. 

4.3. Urval 
 

Urvalet till studien har varit av typen målinriktat urval. Istället för att helt slumpartat välja ut 

olika lärare för intervjuerna så har urvalet haft som syfte att variera informanterna 

utgångspunkter utifrån examens år, ålder, samt om du undervisar på 7-9 eller gymnasiet. 

Bryman (2011) menar på att detta är det sättet man bör gå tillväga i en kvalitativ studie, detta 
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gör att man får informanter som är relevanta för de frågeställningarna jag har intresserat sig 

för.  

Det gemensamma bland de utvalda är att de undervisar i ämnet Idrott och Hälsa och det 

kommer i första hand syfta mot sex stycken lärare i ämnet varav tre är verksamma i 7-9 och 

tre stycken är verksamma på gymnasiet och det är de preferenser de i första hand blivit 

tillfrågade utifrån.  

Samtliga är personer jag tidigare träffat på i olika sammanhang. Jag föreställer mig därför att 

få bättre svar av personer som vet vem jag är. Det kan då bli mer dialog i samtalet och de 

svarar mer utförligt då en parameter i form av att de inte känner igen intervjuaren faller bort 

som annars kan innebära otrygghet för respondenten (Bryman, 2011). 

Lärare 1: 28 år man som undervisar på en 7-9 skola. Har arbetat tre år på skolan och har 

utöver IDHA även SH i sin examen. Undervisar just nu bara i IDH. Tog examen 2009. Kallas 

fiktiv Adam.  

Lärare 2: Kvinna 50 år som undervisar på 6-9 skola. Har arbetat 27 år på skolan och har 

utöver IDH även ENG i sin examen. Undervisar just nu i båda ämnena. Tog examen 1984. 

Kallas fiktivt Beatrice.  

Lärare 3: Man 35 år undervisar på gymnasiet. Arbetar sitt sjätte år på skolan och har utöver 

IDH även Specialpedagogik i sin examen. Undervisar just nu bara i IDH. Tog examen 2004. 

Kallas fiktivt Erik. 

Lärare 4: Man 24 år som undervisar i 4-9 skolan. Arbetar sitt första år skolan och har utöver 

IDH även SV i sin examen. Undervisar just nu bara i IDH. Tog examen 2011. Kallas fiktivt 

Calle. 

Lärare 5: Kvinna 38 år undervisar på gymnasiet. Arbetar sitt nionde år på skolan och har 

utöver IDH även MA i sin examen. Undervisar ju nu i båda ämnena. Tog examen 2003. 

Kallas fiktivt Diana. 

Lärare 6: Kvinna 27 år undervisar på gymnasiet. Arbetar sitt tredje år på skolan och har utöver 

IDH även HI i sin examen. Undervisar just nu bara i IDH. Tog examen 2008. Kallas fiktivt 

Fia. 
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4.4. Praktiskt utförande av metod 
 

Det som skett först var inläsning och informationssökning. Vissa begrepp har varit viktiga och 

begreppen har sökts i Libris, avhandlingar.se samt i bibliotekets kataloger. 

Söklogg: Yrkesstatus, lärarstatus, social status, status, media status, vad är status? lärarens 

roll, Idrott och Hälsa, Idrott och Hälsa status, statusen, IDH, status IDH. Idrott och hälsa 

status, status lärare, status idrott. 

Detta har jag ansett vara viktigt att börja med för att i intervjuerna kunna vara med i 

diskussioner och kunna leda intervjuerna vidare måste jag som intervjuare vara påläst i mitt 

ämne. Därför har det första varit att läsa in mig i det material jag använt som bakgrund. 

Innan intervjuerna har jag kontaktat informanterna och dagen innan berättat vad intervjun 

kommer handla om, antingen via telefon eller när jag träffat på dem. De har fått veta att fokus 

är hur Idrott och Hälsa läraren ser på status, dels ute i samhället samt ur perspektiv i sin egen 

roll i skolan.  

Intervjuguiden delades ut en timme innan intervjun. Det gav respondenten en möjlighet att 

tänka till lite mer än att få frågorna helt oförberedd. Att jag inte tidigare delat ut dem var helt 

enkelt på grund av att jag ville få spontona svar och inte eftertänksamma svar där lärarna bara 

fokuserar på att svara rätt. Detta har skapat två möjligheter. Dels har jag fått svar som jag 

uppfattar som raka och ärliga, lärarna har inte haft möjlighet att läsa någon text eller svara 

som de tror att jag vill att de ska svara. Dels har det skapat en möjlighet att i efterarbetet få 

mer eftertänksamma svar. Då jag efter transkriberingen har återkopplat till en del av 

informanterna så har jag då kunnat få mer eftertänksamma svar där de kunnat utveckla sina 

resonemang.  

Under intervjuerna har jag antecknat samt spelat in mobil. Anteckningarna var viktiga då jag 

direkt efteråt skulle kunna kategorisera de ordval lärarna gjorde. Jag har annars hela tiden 

försökt vara lyhörd och låtit informanterna tala till punkt för att sedan ställa följd frågor om så 

behövdes. Intervjun följde i stort sett den ordning som finns i frågeguiden (bilaga 1) samtidigt 

som jag vid två intervjuer bytte ordning för att informanterna redan börjat komma in på 

frågorna som egentligen var placerad längre ned. 

Efterarbetet har skett så att jag direkt efter intervjuerna skrivit ned de ord jag ansåg varit 

relevanta utifrån mina anteckningar. Att direkt behandla sina tankar kring intervjun är viktigt 
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enligt Bryman (2011). Några dagar efteråt har jag transkriberat intervjuerna, sedan har jag 

jämfört mina anteckningar från intervjun med de saker jag uppfattat som viktiga efter 

transkribering. 

Efter transkribering har jag återkopplat med frågor till fyra av sex respondenter för att ge 

möjlighet för dem att utveckla tankar och resonemang. Detta har även gett mer material att 

behandla i resultatet då nya saker lyfts fram vilket kändes bra. 

Tolkning har som jag tidigare nämnt utgått från värdeord. De ord som informanterna använt 

sig av och diskuterat utifrån ligger till grund för resultatdelen. Där har jag läst igenom 

transkriberingarna och jämfört med mina anteckningar för att se hur de stämmer ihop och i 

alla fall utom ett har samma ord varit noterade. Utifrån värdeorden har jag tittat på vad 

informanterna egentligen talar om, hur de uppfattar ordet i sig kopplat till status och därifrån 

har jag tolkat hur de faktiskt ser på begreppet status. 

4.5. Metoddiskussion 
 

För att kunna göra den här studien så var den kvalitativa metoden det naturliga valet. För att 

kunna få ihop ett så stort material som möjligt att arbeta med så var också intervjuer ett 

logiskt tillvägagångssätt. I studien är det sex stycken utbildade lärare som har jobbat olika 

lång tid i yrket, de har olika ålder men samtidigt är alla två ämneslärare.  Dock är det svårt att 

dra generella slutsatser utifrån den här typen av forskning och det är en av de saker Bryman 

(2011) lyfter fram i sin kritik mot kvalitativ forskning.  

Vidare i den kvalitativa skolan så pratas det om att man ska göra en pilotguide (Bryman, 

2011). Alltså testa intervju frågorna på någon innan de ställs i skarpt läge för att kunna ändra i 

frågeguiden och se vad som är relevant att fråga eller inte. Detta har jag inte gjort och det är 

en brist, det enda jag kan skylla på är att tiden inte tillåtit detta. Jag tror inte att det skulle ha 

spelat någon stor roll då jag har fått ett bra material att arbeta med och jag har inte känt att 

något hade behövts ändras i efterhand. Så även fast det naturligtvis hade varit bra med en 

pilotguide så tror jag inte att det hade spelat någon roll alls i resultatet.  

Frågeguidens (bilaga 1) utformning var inte helt enkel. Den blev relativt kort och intervjuerna 

landade enbart runt 20 minuter per intervju. Valet att göra på detta sätt är ganska enkel, jag 

ansåg att jag kunde få fram ett tillräckligt stort material genom de frågorna jag ställde. De 

utgår också från de punkter Bryman (2011:17) nämner som viktiga för en intervju. Jag har 
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också haft möjlighet att ställa följdfrågor och inte känt mig stressad av att vara tvungen att 

hinna med för mycket i intervjuerna vilket var viktigt för mig.    

Intervjuerna i sig gick bra. Vid ett tillfälle blev vi störda av en kollega till läraren som ställde 

frågor kring en elev. Där var kanske inte valet av plats speciellt bra men samtidigt störde det 

inte fortsättningen av intervjun. Att hitta lugna platser var annars relativt enkelt och lärarna 

var hjälpsamma kring detta. Att jag valt att intervjua personer som jag har en relation till kan 

både ha påverkat positivt samt negativt. Det finns en risk att de svarar det jag vill höra för att 

de vet vad jag tycker och tänker. Samtidigt så känner jag att jag får bättre svar av en person 

som jag har en relation till då de ofta blir mer frispråkiga och säger mer vad de tycker än vad 

fallet har varit när jag tidigare gjort intervjuer med okända personer. Jag tror också att det var 

positivt då en parameter försvinner i form av otrygghet inför mig (Bryman, 2011) 

Tolkningen är alltid problematisk då det i många fall är min tolkning av vad någon annan 

säger. I kvalitativ forskning är det inte så, det är viktigt att lyfta fram deltagarnas uppfattning 

hela tiden i sina tolkningar och det var till en början ovant (Bryman, 2011). Men det har ändå 

inte blivit så mycket fokus på mig själv utan jag känner att jag lyckats få in informanternas 

åsikter mer än vad jag själv trodde innan. Även fast det inte finns någon hypotes med här så 

hade jag vissa tankar kring hur det skulle se ut och dessa har förändrats en del under resans 

gång vilket jag känner är oerhört positivt.  
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5. Resultat 
 

Resultat delen av uppsatsen kommer presentera de olika lärarnas tankar kring 

frågeställningarna och kommer bygga på citat. De kommer inte utgå ifrån frågeställningarna 

utan istället utifrån de olika aspekter som lärarna har lyft som viktiga i intervjuerna. De sex 

faktorer som anses vara av störst relevans för statusen utifrån respondenternas utsagor är 

respekt, lön, utbildning, tradition, gemensam kunskapsbas samt ekonomi i ämnet. 

5.1. Respekt 
 

Lärarna framhöll att respekt är en viktig punkt. Deras resonemang fokuserar inte på respekt 

för dem som representanter av yrkeskåren utan mer den personliga respekt du får som lärare 

av din omgivning. Att det du gör faktiskt gör någon nytta i helheten, alltså insatsen på din 

arbetsplats faktiskt gör någon skillnad för hela skolan. Det blir tydligt när Adam uttryckte att 

status innebär att en person som har status är: 

Någon som är respekterad för det den gör. Att det man gör anses som viktigt. Att 

man som person ses som en viktig del i den miljö man befinner sig i. Att man helt 

enkelt är respekterad av sin omgivning. (Adam) 

Man har alltså en position som är viktig eller personliga kvaliteter av värde eller 

arbetsuppgifter som andra uppfattar att man klarar bra. Man gör någon nytta för sin 

omgivning och det kan vara både socialt men även yrkesrelaterat. Det här kan vara olika 

beroende på yrkesstatus samt personstatus och det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa. 

Både Adam och Erik var inne på personstatus och detta kan vara ett sätt att även höja den 

allmänna statusen och då yrkesstatusen på gruppen. Har läraren i Idrott och Hälsa hög 

personstatus kommer personens yrke få en högre yrkesstatus. Erik beskriver detta på ett 

liknande sätt: 

Ska man få högre status gäller det att tidigt jobba med att få respekt av sin 

omgivning. Det är ingen annan som kan styra detta utan du måste själv genom att 

göra ett bra jobb få respekt. Både från dina elever men även från kollegor, föräldrar 

och ledning. Det tror jag är det viktigaste för mig när det gäller att öka sin egen 

status. (Erik) 

Båda två är här inne på viktiga punkter som ligger till grunden för status. Dels att det du gör 

är något viktigt för dig själv och eleverna men framförallt att det du gör är viktigt i andras 
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ögon, då får du respekt. Frågan som vidare kan lyftas är vad läraren i Idrott och Hälsa ska 

göra för att få respekt av sin omgivning. Både Erik och Adam uppehåller sig mer vid 

personstatus, alltså att du som person blir respekterad för det du gör. Det blir alltså en 

definitionsfråga kring själva begreppet och ingen konkret lösning för hur status ser ut för 

lärare i Idrott och Hälsa. Men samtidigt måste en yrkesgrupp kunna höja sin yrkesstatus och 

bli respekterad på samma sätt som en enskild person får personstatus. Detta kan då ske genom 

att få en viktig roll i den sociala kontexten på arbetsplatsen men även en professionell roll och 

möjlighet att göra ett bra jobba som Erik är inne på.  Även Fia försöker förklara hur hon gör 

för att få den respekten: 

Status handlar mycket om hur respekterad jag är, jag tror att det är viktigt att våga 

visa sig duktig, hm, alltså våga visa för sin omgivning att jag är duktig och kan 

något: Vissa kanske ser en som en ”besserwisser” men jag tror ändå att jag som 

lärare måste visa framfötterna för att bli respekterad och då även få högre status. 

(Fia) 

I sitt resonemang lyfter Fia fram att det är upp till var och ens ansvar att vilja visa att man är 

duktig och därmed bli respekterad. Att ta ansvar och att ta plats kommer om man följer 

hennes resonemang att kunna höja statusen.  

Lärarna var inne på att person som har hög status är en respekterad person och det blev också 

tydligt i och med frågorna kring de olika personernas status (se bilaga 1). Den person som 

allmänt har respekt av många var också den som hade högst status enligt lärarnas sätt att 

resonera. Även möjlighet att påverka dök upp i sammanhanget och att den påverkan gjorde att 

personen fick respekt av sin omgivning. 

Men jag tror nog Anders Borg är den som har högst status enligt mig. Framförallt 

har han blivit framvald, folket har utsett honom att ha den position han har. Eller ja 

hans parti då, sedan har han då blivit tillsatt på en position där folket vill att han ska 

vara, på den här höga positionen. Han har alltså formellt sett stöd av flest personer 

och blir då väldigt respekterad. (Erik) 

Calle var inne på ett liknande spår men nämnde istället en annan person, Zlatan, som exempel 

på den som har högst status. På så sätt blev det tydligt att personen som har flest personer som 

ser upp till honom är den som har högst status. I detta fall blir det då tydligt att personen med 

flest dyrkare alltså har störst respekt och då även får högst status.  
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Högst status om man ska till antalet dyrkare så är det så klart Zlatan. Om man ska 

se till fotbollens storlek och fotbollens genomslagskraft och då i media vilket gör 

honom otroligt respekterad. Samtidigt kan man också tycka att det Anders Borg 

gör har hög status. Det han gör är väldigt avgörande för väldigt många individer 

och även grupperingar i samhället på flera plan. (Calle) 

I ovanstående framkommer två olika sätt att se på samma sak. Båda lärarna utgår från vem 

som är mest respekterad men väljer olika ingångsvinklar när de ska motivera och bestämma 

vem de anser ha högst status. Lärarna lyfte här två olika perspektiv även fast spåret är 

detsamma, att kunna påverka många och ha många som respekterar dig för det du gör är i det 

här fallet statusbestämmande. Calle nämner Anders Borg av samma anledning som Erik. 

Bägge två framhåller Anders Borgs möjlighet att påverka många som motiv för respekt. Ingen 

av lärarna valde här att nämna mästerkocken Leif Mannerström eller Nobelpristagaren Tomas 

Tranströmer som den personen som har högst status. Att de två också har fått massmedial 

uppmärksamhet det sista året räcker helt enkelt inte. Det kan förstås som att de inte påverkat 

lika många och därmed inte har lika stor respekt som Zlatan och Anders Borg. 

Status går kanske inte att jämställa med respekt och mena att de är samma sak men ofta har en 

respekterad person ganska hög status i sin enligt lärarna. Lärarna pratar dock om personstatus 

mer än specifik yrkesstatus även fast det går att tolka det som att höjd personstatus kommer 

att höja yrkesstatusen.  

5.2. Lön 
 

Samtliga lärare lyfter lön som en viktig punkt för att definiera status. De menade att lön ofta 

är en punkt som dyker upp i diskussioner om status. De mest respekterade yrkesgrupperna 

med högst status har ofta en hög lön. Adam förklarar att lönen skulle påverka statusen: 

Det ska alltså vara attraktivt att arbeta som Idrott och Hälsa lärare och där är ju 

lönen en viktig punkt. Jag tror att om lönerna skulle höjas skulle vi få in mer 

kompetenta människor i yrket. I förlängningen skulle det innebära att det skulle 

vara svårare att ta sig in på utbildningarna och det skulle då blir mer attraktivt att 

söka sig till yrket. (Adam) 

Följer vi Adams tankemönster skulle alltså lönen gör så att fler kompetenta människor skulle 

vilja arbeta som Idrott och Hälsa lärare. Adam ger uttryck för att det skulle vara svårare att ta 

sig in på utbildningarna om lönen var högre. Därmed skulle människor med högre kompetens 
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ta sig ut i yrkeslivet och höja status. Om fler kunde tänka sig att bli lärare i Idrott och Hälsa 

skulle det få till följd att kompetensen skulle höjas i yrkeskåren. Denna faktor då kunna höja 

statusen för hela yrkesgruppen och inte bara individen.  

Det handlar kanske inte bara om lärare i Idrott och Hälsa när det gäller lönen. Ingen av lärarna 

nämner att de anser sig ha en lägre status i sin egen verksamhet gentemot kollegorna på grund 

av dålig lön. Lönen omtalas i ett mer generellt lärarperspektiv. Lönen är i det fallet även dålig 

för andra lärare varför höjd lönen kommer att öka statusen på läraryrket. På sätt höjs också 

statusen för lärare i Idrott och Hälsa. Beatrice diskuterar kring detta och hon menar att det går 

att påverka statusen genom lönen:  

Som gammal fackkämpe säger jag först och främst förstås lönen. För alla lärare är 

det anskrämligt låg lön, om man jämför med andra yrken med likvärdig längd på 

utbildning. Arbetsförhållanden alltså villkor i övrigt. (Beatrice) 

Ovanstående resonemang stärks även av Diana, som liksom Beatrice menar på att det inte 

enbart är vi som lärare i Idrott och Hälsa som drabbas av låga löner. Hon ger därefter ett 

konkret förslag hur statusen kan höjas och det är att höja lönen, men hon menar även att lönen 

bör kopplas till andra saker och att detta gemensamt skulle kunna höja statusen. Diana lyfter 

också fram utbildning och erfarenhet som viktiga punkter som bestämmer lönen. Både Diana 

och Adam menar på att lönen skulle göra yrket mer attraktivt. Att få in mer kompetenta 

människor skulle då göra att statusen blev högre. Diana menade på: 

Man har ju inte direkt valt yrke efter lönen, de som ville bli något fint blev läkare, i 

alla fall där jag kom från. Men jag tror att lönen absolut skulle höja vår status, men 

samtidigt tror jag inte att vi som idrottslärare har sämre lön. Utan det är nog stor 

skillnad beroende på hur länge du jobbat och även om du är behörig eller inte. 

(Diana)  

Lönen förefaller alltså vara central och också något som avgör status vilket stora delar av de 

intervjuade varit inne på. Även de andra två lärarna nämnde lön men mer bara i förbifarten. 

Dock är det inte enbart yrkesstatusen på lärare i Idrott och Hälsa som är låg på grund av 

lönen. Också lärarens status i allmänhet är påverkad av detta och det är viktigt att se till båda 

och. Att enbart höja lönen för Idrott och Hälsa läraren kommer inte gynna på långsikt utan 

hela lärarkåren måste nå högre lönenivåer för att kunna höja statusen. 
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5.3. Utbildning 
 

Utbildning är alltid en viktig sak att diskutera och framförallt utbildningens roll och verkan är 

intressant enligt lärarna. Enligt respondenterna har det funnits många lärare historiskt som inte 

varit utbildade utan ansetts vara lämpliga av andra orsaker. När det gäller att höja status så är 

samtliga lärare är inne på att utbildning är något oerhört viktigt för att höja statusen. Erik 

börjar med att mena att: 

Jag tror att utbildning är a och o i det här ämnet. Jag är själv väldigt 

idrottsintresserad och har erfarenhet av många idrotter men skulle inte klara mig en 

vecka utan min utbildning. Det finns så mycket under ytan man ska jobba med och 

just processen som man ständigt jobbar med hade jag aldrig klarat och jag tror att 

det är oerhört viktigt att alla har utbildning av just den anledningen. (Erik) 

Erik är tydlig med vad utbildningen har för betydelse i hans vardag. Han tydliggör också 

varför utbildningen är så viktig. Om vi tittar på att vara utbildad så är detta nog mer 

personbundet är yrkesbundet. Att se till att höja yrkesstatusen utifrån utbildning är till viss del 

rätt. Istället blir det varje lärares eget ansvar att höja sin egen status för att påverka gruppens 

status. Skulle alltså alla lärare i Idrott och Hälsa vara utbildade så skulle statusen höjas, dock 

har vi inte eget ansvar då det finns många obehöriga och det är rektorernas jobb att anställa 

personal för att lösa undervisningsuppdraget. Fia berör frågan om utbildning och även lite det 

Erik är inne på, frågan om obehörighet kontra status och då även utbildningens roll i det hela: 

Ofta när man träffar folk så tror dom att man inte är utbildad när man säger att man 

jobbar som Idrotts lärare. Inte alla naturligtvis men en del. Vidare tror dom att det 

bara är att kasta in en boll. Många blir tyvärr ställda när jag berättar hur länge jag 

utbildat mig, ja hur länge jag kämpat för detta. Därför tror jag att det enda sättet att 

höja statusen är att se till att alla obehöriga slussas ut från verksamheten. (Fia) 

Detta är en tråkig bild som Fia förmedlar, att allmänheten inte vet om att det krävs lång 

utbildning för att kunna göra ett bra jobb som lärare i Idrott och Hälsa. Förhoppningsvis kan 

detta ändras i och med de nya lärarlegitimationerna som håller på att implementeras. Dessa 

blir då ett bevis för att du som lärare har en utbildning och med tanke på att det i framtiden 

kommer krävas en utbildning och en legitimation för att få sätta betyg och arbeta på en skola 

så kommer förhoppningsvis även statusen påverkas av detta. Erik som nämner nyttan av 

utbildning och Fia nämner synen på sig själv tydliggör gemensamt någonting som är viktigt, 
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nämligen innehållet i undervisningen. Utbildningens roll är till viss del att säkerställa att vi 

utbildar elever på rätt sätt. Därmed bör utbildningen alltså påverka att det blir rätt innehåll i 

undervisningen och omgivningen inte längre tror att det bara är att slänga in en boll vilket 

bland annat Fia resonerar kring. Beatrice lyfter utbildnings roll i liknande tankegångar som de 

tidigare lärarna där hon kopplar till legitimationen: 

Jag tror, av det jag hört genom åren att utbildningen har hög status fortfarande, 

GIH är fortfarande något fint.  Väl utexaminerad tror jag det sjunker en aning då är 

inte statusen lika hög. Då är du bara gympa läraren som väll inte behöver planera 

så mycket utan bara går dit och har roligt. Förhoppningsvis kan de nya reglerna 

påverka den allmänna synen på mig och legitimationen blir förhoppningsvis något 

bra för oss lärare (Beatrice) 

Det förefaller som om alla är eniga om att utbildningen spelar stor roll för statusen. Dock 

verkar det som att det borde ge lärarna högre status då lärarutbildningen är ganska lång och 

går nästan att jämföra med högstatusyrken som läkare eller advokat. Legitimationen kan göra 

så att det blir ändring, det är något som på sikt är en bra sak för lärarkåren när det gäller att 

höja statusen. 

5.4. Tradition 
 

Traditionen är ännu en aspekt som påverkat statusen för lärare i Idrott och Hälsa. Beatrice är 

väldigt tydlig och klar över detta:  

Tradition tror jag det tyngsta svaret är, det har alltid sett ut så. För mig är Idrott och 

Hälsa ett laborativt ämne i högsta grad men vi har alltid haft undervisning i 

helklass vilket inga andra liknande ämnen har. (Beatrice) 

Tradition av att ämnet haft en viss karaktär men även att det har varit ett ämne som numer 

alltid undervisas i stora grupper. Beatrice ser alltså dessa saker som ett stort problem när det 

gäller vår status. Lärare i Idrott och Hälsa har traditionellt accepterat detta också vilket till 

viss del är yrkesgruppens eget fel. Många lärare i skolorna får till exempel mindre grupper för 

att de kräver det, hade lärarna i Idrott och Hälsa också gjort det hade läget enligt Beatrice sett 

annorlunda ut.  

En annan del av tradition har vi redan berört när det gäller utbildningen. Många av lärarna 

som har jobbat på skolorna har av tradition inte varit utbildade och det har ofta varit någon 
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idrottsintresserad som har fått undervisa i ämnet. Erik tycker att detta är en stor del i varför 

statusen på Idrott och Hälsa lärarna är låg: 

Det är alltså lång historia av obehöriga lärare. Det är en följd av att det är svårt att 

hitta rätt personer men även att rektorer tycker att det är viktigare att barnen lär sig 

skriva, räkna vilket i sig också är viktigt. Men det är lite sorgligt att se sportiga 

Kalle eller någon idrottsintresserad fritidspedagog ibland får gå in och undervisa 

upp till år 9. (Erik) 

Erik menar här att det historisk har funnits många obehöriga som har undervisat i ämnet och 

det är naturligtvis en anledning till att statusen ser ut som den gör. Även en större del av 

kommunikation mellan lärare kan vara att föredra gentemot vad som enligt Adam traditionellt 

har varit fallet. För att kunna höja statusen måste lärarna individuellt höja sin status. Var och 

en av lärarna i Idrott och Hälsa måste göra sin del för att påverka gruppens yrkesstatus. Alltså 

påverkar personstatus din grupps yrkesstatus vilket tidigare lyfts fram av lärarna. Här lyfts 

även den allmänna nyttan upp och ett sätt att höja statusen kan vara att bryta sig ur den 

tradition som Adam beskriver: 

Det skulle på nått sätt behövas att alla drar sitt strå och att alla faktiskt ser till att 

följa det som är bestämt. Det har ju traditionellt varit aktivitet och inte så mycket 

tanke.  Det krävs nog att vi måste ha en hög kvalité och visa utåt vad vi gör för att 

folk och framförallt allmänheten ska förstå vad vi gör och att vi gör det bra. 

(Adam) 

Det finns även en skoltradition som kan spela in här, i tidigare läroplaner har engelska, 

matematik och svenska framhållits som de viktiga ämnena dels för att komma in på gymnasiet 

men det har även på skolorna prioriterats med dessa ämnen högst upp. Beatrice tydliggör detta 

och menar på att den synen på ämnena som tidigare funnits är något som påverkat Idrott och 

Hälsa ämnet och således lärarna på ett negativt sätt: 

Idrott och Hälsa tror jag tyvärr inte har så stor status. Men det har skiftat genom 

åren. Under perioder när svenska, engelska och matte var skolans egentligen tre 

ämnen så fick praktiskt/estetiska ämnen stå åt sidan Bara eleverna klarade dessa 

ämnen så var allt frid och fröjd resten blev som en bonus. Det har dock ändrats på 

senare år. (Beatrice) 

Att traditionens makt är stor blir tydlig i resonemanget ovan. Alla lärare är inne på att lärare i 

Idrott och Hälsa av tradition har låg status och det är tydligt att man vill förändra detta. Det är 
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viktigt att inte bara se till nuet utan för att förstå nuet måste man även se till det som varit 

innan. Vilka bakomliggande faktorer finns och utbildning, följande av styrdokument och 

prioritering av ämnet är tre saker lärarna här ovan lyfter upp. Det är nödvändigt att alla vill 

förändra och delta när det gäller att skapa något nytt, något bättre. 

5.5. Gemensam kunskapsbas 
 

En ganska tydlig bild av hur respondenterna ser på status går att ge utifrån huruvida det finns 

en gemensam kunskapsbas inom ämnet. Dock är även utbildning och tradition två viktiga 

aspekter att ta med när vi riktar in oss mer på vad en gemensam kunskapsbas bland lärarna 

skulle kunna göra för statusen. Flera lärare framhåller att det är viktigt att undervisa i det som 

styrdokumenten skriver fram som skolämnets huvudsakliga innehåll och Beatrice hävdar att 

det är en väsentlig del på frågan hur hon själv skulle kunna påverka sin status:  

Ja kan medverka till att dom aktiviteter vi gör har god kvalité. Att dom har 

förankring till styrdokumenten och att jag följer dem. Sen kan jag även genom att 

påverka kvalitén få friluftsdagar och gemensamma aktiveter att vara bra planerade 

och relevanta och ha en koppling till målen. (Beatrice) 

Beatrice menar på att det är viktigt att vi gör bra saker som är tydligt kopplade till målen. När 

vi får dagar som gemensamt ska vara med inriktning mot vårt ämne har vi väldigt bra 

möjlighet att visa för kollegor elever och föräldrar att vi undervisar i saker som har en allmän 

nytta. Sen blir det även tydligare för alla inte bara på vår skola vad och varför vi gör saker, 

skulle alla skolor jobba med en annan tydlighet så kan det höja statusen hos lärarna i ämnet. 

Adam lyfter upp tydlighet och vikten av att undervisa i rätt saker som en av de viktigare 

punkterna kring hur Idrott och Hälsa lärarna kan höja sin status: 

Det är verkligen jätte viktigt att man är medveten om vad det är för verksamhet 

man sysslar med och det skiljer sig säkert från person till person det också. […] 

Men så är det ju inte det är många andra bitar och många andra kunskaper som 

eleverna ska lära sig. Där tror jag att allmänheten har en ganska skev bild av hur 

det faktiskt ser ut. Både vad som sker i undervisningen men även vad 

undervisningen egentligen ska innehålla. Där är det viktigt att vara tydlig med vad 

som står i styrdokumenten och visa på att man följer dom. (Adam) 

Alla lärare i skolan har ju blivit ålagda med ett uppdrag från Skolverket som bestämmer vad 

de ska göra och detta lyfter Adam fram. Adam menar vidare på att om vi inte följer 
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styrdokumenten på rätt sätt på olika skolor och föräldrar på olika platser får olika svar från 

lärare inom samma yrkesgrupp så kommer inte statusen att höjas. Snarare tvärtom. 

Men hur ska man lösa detta, många lärare som är utbildade mot olika läroplaner och här är det 

inte bara de outbildade och obehöriga som är ett problem. Här finns även slitningar inom den 

gruppen som har genomgått en utbildning. Hur går man då tillväga för att få en gemensam 

kunskapsbas när kunskapssynen blivit så förändrad sen LGR 80 som många lärare i Idrott och 

Hälsa är utbildade mot. Adam har en lösning som jag tror kan vara ganska relevant:  

Kompetensutveckling tror jag är viktigt. Att lärarna som är ute i landet får 

möjlighet att uppdatera sig. Det finns många som fortfarande undervisar i LGR 80 

och det drar ned för oss alla. Så jag tror att man måste våga erbjuda 

kompetensutveckling för att kunna höja statusen överlag. (Adam) 

Att kompetensutveckla personalen måste ständigt vara en viktig punkt på varje rektors 

agenda. För att kunna göra det krävs också att lärarna har viljan och drivkraften att vilja 

utveckla sig. Precis som i andra yrken är det viktigt att ständigt följa med i vad som händer 

även om man är utbildad sen långt tillbaka eller nyexaminerad, men har man inte viljan att 

göra det blir det svårt att göra ett bra jobb. Även styrdokumenten är oerhört viktiga, de är trots 

allt det som styr vår verksamhet och vad vi ska göra, det visar sig i intervjuerna att många 

anser att bristen att följa dessa är en stor del i varför lärarna i Idrott och Hälsa har låg status. 

5.6. Ekonomi i ämnet 
 

Den sista faktorn som lärarna tydligt lyfter fram som påverkar statusen är ekonomin i ämnet. 

Idrotten kostar att undervisa i och den måste få kosta och att få ha den utrustning som finns 

och att få möjlighet att göra moment som kostar anser många av lärarna. Fia redogör för 

precis detta och menar att rätt material samt att säkra kvalitén är grundpelare när vi diskuterar 

kring hur lärarna i Idrott och Hälsa kan höja sin status:  

Många saker inom ämnet kostar. Det är till exempel dyrare att köpa in saker till ett 

gym än böcker till svenskan. Men jag tror att det måste till en satsning från 

skolledningen med mer pengar för att visa att man vill något med ämnet. Jag vet 

inte men kanske skulle det även kunna hjälpa oss att höja vårt anseende även bland 

allmänheten. Att vi har bra material och bra kvalité på undervisningen. (Fia) 
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Fia menar på att det måste till en satsning från många skolledningar och det är också något 

som traditionellt varit en brist i skolan. Lärarna i Idrott och Hälsa har ibland valt att inte ta så 

mycket plats på skolorna vilket då har blivit ett problem. Rektorerna har trott att det fungerar 

och då har det fortsatt på samma väg som tidigare. Adam lyfter upp detta i dagens ljus:  

Det är nog viktigt att stå på sig. Att hela tiden fajtas för sitt ämne. Mycket handlar 

om ekonomi och kunna göra olika saker. Det gäller för oss kanske att kunna åka 

iväg och göra saker, friluftsliv är ju en sådan sak som kostar och det gäller att få 

möjlighet att göra saker. Sen även att få köpa in material. Det är viktigt att kunna få 

in rätt material och det är ju återigen ekonomi och man måste vara tydlig och 

berätta vad som krävs. (Adam) 

Även här blir det konkret vad man kan göra på individnivå. Men på en arbetsplats med många 

olika lärare som undervisar i samma ämne gäller det också att använda massans kraft och visa 

på vad som krävs enligt Diana. Hon fortsätter sedan och menar  att det är då lärarna i Idrott 

och Hälsa som yrkesgrupp kan höja sin status, men det krävs inte bara att det görs individuellt 

utan även i grupp om så är möjligt.  

Erik hävdar att det inte bara är på själv ämnet som det bör satsas på utan även på extern hjälp. 

Detta skulle då kunna påvisa att ämnet har en stark relevans och en hög allmän nytta för 

eleverna. Erik stärker även de tidigare resonemangen men tar även här in vilka möjligheter 

som finns i övrigt att utveckla undervisningen och ämnet. Erik säger: 

Man kan väll också säga att statusen i ämnet är svår att hålla hög med tanke på 

kostnader för att ha en bra utemiljö nytt material och sånt. Även eventuellt 

studiebesök, inspiratörer som kan föreläsa och så som man vill plocka in men allt 

sånt kostar ju, så ja, statusen är kanske inte den högsta kan jag tycka. (Erik) 

Det lärarna här egentligen efterfrågar är en ekonomisk satsning på ämnet. Det är svårt att dra 

några längre slutsatser än så. Men genom att få bättre material och bättre möjligheter att göra 

saker skulle också statusen gå upp enligt lärarna. 
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6. Diskussion 
 

Delen diskussion kommer utgå från de begrepp som lyftes upp i bakgrunden gentemot de 

begrepp som lärarna ansåg vara relevanta. Många begrepp stämde också överens när 

jämförelsen mellan forskningen och lärarnas utsagor gjordes. I avsnittet kommer aspekter som 

lön, utbildning, allmän nytta, inflytande, gemensam kunskapsbas samt huruvida lärarna följer 

styrdokument diskuteras. 

Alla lärare nämner lönen i olika sammanhang när det gäller status. Lönen kan i sig vara 

statusgrundande, alltså din lön bestämmer hur hög status du har, vilket är en av tre parametrar 

som Ulfsdotter – Eriksson och Svensson (2009) nämner som avgörande för status bland 

yrkesgrupper. En av lärarna är inne på ett liknande resonemang som Lundberg (2008) 

använder sig av när hon diskuterar lönen, nämligen att lönen i sig är ett kvitto på allt annat. 

Forskningen skiljer sig här, följer man Lundbergs (2008) resonemang så är de andra sakerna 

underliggande medan då Ulfsdotter – Eriksson och Svensson (2009) ser lönen som en del i 

mängden. Fem av lärarna är inne på att lönen är viktigt medan enbart en menar att den är den 

viktigaste bestämmande faktorn när det gäller statusen. Även Larsson i UR (2009) är inne på 

just lönen som en viktig parameter för status då hon hävdar att en varas värde sätter statusen. 

Oavsett huruvida lönen bestämmer statusen eller om statusen sätter lönen så är det oerhört 

viktigt att vara medveten om att lönen finns med som parameter. Samtliga lärare är också inne 

på det men i olika former. Vissa lärare menar på att lönen precis som Ulfsdotter – Eriksson 

och Svensson (2009) menar är en del i helheten medan någon annan är inne på att höjer vi 

lönen kommer yrkets status höjas och fler kommer söka sig dit och ta sig igenom 

utbildningen. Om vi ska se det senare alternativet så liknar det Lundbergs (2008) tankar där 

lönen bestämmer platsen i hierarkin, hamnar Idrott och Hälsa lärarlönen högre kommer det 

också göra att lärarna i Idrott och Hälsa kommer hamna högre upp i hierarkin och då höja sin 

lön.  

Det finns ingen klar koppling mellan lön och vem av lärarna som nämner lönen. Alla tre 

kvinnliga lärare och även alla tre manliga är inne på detta. Det finns alltså ingen koppling 

mellan genus och lön i detta fall. Istället så nämner samtliga att utbildningen är något som 

bestämmer lönen. Att ha en utbildning är enligt i stort sett all forskning grunden för att ha en 

hög status (Carlgren & Marton 2000, Lundberg 2008 m.fl.). Dock spelar utbildningens längd 

in i detta, detta borde medföra att läraryrket i sig hade en ganska hög status då utbildningens 
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längd ligger på mellan fyra och sex år om du ska undervisa elever på högstadiet eller 

gymnasiet. Forskning talar om att en låg utbildning är en av grunderna för att höja sin status 

(Ulfsdotter - Eriksson, 2006) 

Utbildning bestämmer inte bara lönen utan utbildning i sig höjer statusen också enligt 

samtliga lärarna. Det är inte så att de kopplar ihop lön och utbildning, det flertalet är inne på 

är problematiken med avsaknad av utbildning. Colnerud (2010) gör en definition av status 

utifrån begreppen gemensam kunskapsbas, yrkesmässig autonomi, legitimation samt 

egenkontrollerad yrkesetik. Den frågan som jag tänker kring i detta sammanhang är huruvida 

det är möjligt nå dessa fyra oerhört viktiga punkter och ett av svaren kan vara genom 

utbildning. Problemet som har varit tror lärarna delvis kan bero på traditioner. Att tradition 

och tidigare erfarenheter av en yrkeskår ska påverka status. 

Carlgren och Marton (2000) diskuterar också profession och status och menar att 

bestämmande kring vilka som ska vara kvar och inte vara kvar inom professionen är viktig för 

statusen. Lärarna som tänker kring utbildningen menar också på att statusen skulle höjas om 

vi kunde antingen kompetens utveckla den befintliga personalen som har en examen eller 

tvinga de som inte har en examen att gå utbildningen. Behörighet och legitimation är här 

oerhört viktiga punkter som både forskningen samt lärarna trycker på.  Denna bild av 

verkligheten är lik den bild som Emanuelsson och Gustafsson (2005) målar upp, legitimation 

och utbildning är grunden för att kunna få en högre status. Ska lärarkåren och i detta fall Idrott 

och Hälsa lärarna få en högre status så måste det först och främst finnas behörig utbildad 

personal i yrket. Jag tänker att detta är steg ett, kan vi sedan med hjälp av detta höja lönen så 

kommer statusen också bli högre.  

Ulfsdotter – Eriksson och Svensson (2009) menar att begreppen allmän nytta, lön och 

inflytande i helheten är viktiga punkter för att höja status. Lönen har vi redan lyft upp och vi 

kommer nog aldrig ifrån att lönen kommer vara nära kopplat till status. Det som dock blir 

intressant här är den allmänna nyttan samt vilket inflytande gruppen eller personen har i 

helheten. Fler lärare nämner att de utöver undervisning i sitt ämne har andra uppdrag i skolan. 

De menar också att detta kan påverka deras status och de nämner då personstatus. Att de får 

andra uppdrag på skolan och då blir en större del av helheten menar de påverkar statusen i 

form av fackligt arbete, undervisning i fler ämnen samt andra mindre uppdrag i skolans värld. 

Jag tänker vidare kring detta och menar att kan personen få högre status på skolan kan även 

ämnet som läraren undervisar i få högre status. Så genom att engagera sig i skolans dagliga 
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verksamhet kan även ämnet få en högre status istället för att stänga in sig i hallen och ha ett 

eget arbetsrum någonstans där ingen vet vad man gör.  

Ulfsdotter – Eriksson och Svensson (2009) diskuterar ett andra begrepp, allmän nytta, som 

också är relevant för en diskussion om status. De menar på att den allmänna nyttan någon gör 

borde vara bestämmande för status. Följer man det resonemanget så har ju läkare hög status 

då de räddar liv, en pilot som har ansvar för att många människor ska förflytta sig runt om på 

jorden är två exempel. Men borde inte lärare som då utbildar både läkare och piloter ha hög 

status? Så är tydligt inte fallet om man ser till lärarna som hävdar att yrket har ganska låg 

status. Men en sak som kan kopplas ihop med allmän nyttan är att lärarna i Idrott och Hälsa 

faktiskt visar på vad som görs i undervisningen. Många gemensamma aktiviteter blir viktigt 

och hälften av lärarna nämner friluftsdagar som en bra möjlighet att visa omgivningen att 

lärarna gör något bra. Att det finns en viktig del i vardagen att faktiskt kunna saker inom 

ämnet Idrott och Hälsa. Att ämnet faktiskt har en hög grad av allmän nytta precis som de 

kanske mer traditionellt viktiga ämnen svenska, matte och engelska som fler av lärarna 

nämner som ämnen med högre status.  

Att personlighet spelar in är något vi inte kan komma ifrån. Att forskningen skiljer sig lite om 

man jämför benämning kring vad status är med vad alla lärarna i det här fallet gör men även 

vad eleverna anser (Karlsson & Karlsson, 2011). Tre av lärarna nämner tidigt begreppet 

respekt och respekt är det första som även eleverna tar upp som centralt för vad status är. 

Någon som är respekterad för det personen eller yrket gör. Adam av de manliga av lärarna är 

inne på respekt som att få omgivningen att se att man gör något bra och där tänker jag att det 

finns en likhet med allmän nytta, läraren vill att omgivningen ska se vilken nytta han gör för 

verksamheten och eleverna. Detta kan sedan i sin tur göra att läraren blir respekterad. Hur 

respekt kan nås är däremot en svårare fråga men min tanke kring detta är att när lärarna lyckas 

bli en professionell grupp i den bemärkelsen Colnerud (2010), Colnerud och Granström 

(2002) med fler lyfter med begreppen gemensam kunskapsbas, yrkesmässig autonomi, 

legitimation samt egenkontrollerad yrkesetik så kommer också lärarna i Idrott och Hälsa få 

större respekt. Detta då tillsammans med en höjd lön och genom att enbart ha behöriga lärare 

i skolorna. 

Emanuelsson och Gustafsson (2005) lyfter fram tradition som en viktig aspekt att beakta vid 

diskussion av status. Alla lärare hävdar att yrket har lågstatus och fyra av dem menar också att 

det är till stor del av tradition. Att det historiskt inte varit naturligt för lärare i Idrott och Hälsa 
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att undervisa efter de gällandestyrdokumenten, att ha en utbildning i ämnet, att allmän nyttan 

med ämnet inte varit så stor och att kunskapssynen ändrats i de olika läroplanerna. Jag tänker 

att alla dessa aspekter succesivt sänkt statusen. De brister som lyfts fram både av lärarna men 

även av Emanuelsson och Gustafsson (2005) är punkter som är viktiga även ute i samhället 

för att få en högre status. Utbildning har vi redan varit inne på som viktigt när det gäller att 

bestämma status. Även att följa de gemensamma dokumenten är viktigt, vi kan återigen 

jämföra med läkaren som opererar efter 80-talets teknik, i vårt fall undervisa efter LGR80. De 

två sista aspekterna! kunskapssyn samt allmännytta är viktiga och bör lyftas upp. Att 

kunskapssynen har ändrats från LGR80 via LPO94 till LGR11 är tydligt och det är enligt 

lärarna också tydligt att ämnet har gått från ett rekreationsämne alltså praktiskt ämne där 

kunskaper och teori har fått ta större plats. Fyra av lärarna anser liksom Emanuelsson och 

Gustafsson (2005) att många lärare haft svårt att följa med i utvecklingen och ändringar i 

styrdokumenten och därmed har ämnet status sänkts, det finns alltså fortfarande många som 

undervisar enligt LGR80 i skolorna. Den allmänna nyttan av ämnet har i mångt och mycket 

varit att eleverna ska ”få springa av sig” och att Idrott och Hälsa inte är lika viktigt som de 

mer teoretiska ämnen som historiskt varit de centrala för en behörighet för gymnasiet. Jag 

tänker att Idrott och Hälsa eller ”gympan” som många fortfarande säger har helt enkelt inte 

spelat så stor roll och många har ansett att ett betyg där eller den kunskap som lärarna 

förmedlar inte är speciellt viktig och detta stärks av lärarnas utsagor. 

Det råder inte samstämmighet i forskningsvärlden och ute i verksamheten när status ska 

definieras. Detta medför att vissa aspekter inte stämmer överens men man kan tolka in det 

lärarna menar i den aktuella forskningen. Många aspekter går att koppla samman och förstå 

som samma sak även fast begreppen inte är lika men vissa begrepp blir alltför långsökta att 

försöka koppla samman. Aili (2006) talar om forskning, och framförallt bristen av intresse hos 

lärarna att ta del av samt bidra med forskning. Hade dessa intervjuer gjorts med forskare hade 

säkert utslaget blivit annorlunda. Att det blivit så kan bero på olika saker, dels kanske Aili 

(2006) har rätt, lärarna är inte uppdaterade i forskningen som finns, dels kanske lärarna är 

insatta i sitt ämnes forskning och inte den allmänna forskningen som behandlar begreppet 

status som jag har utgått från. Sjöberg (2010) menar till och med att deltagande i forskningen 

bör vara en del i den gemensamma kunskapsbasen som diskuteras av bland annat Colnerud 

(2010). Jag tänker då att lärarna i Idrott och Hälsa måste engagera sig mer, att själva ta del av 

forskning men även delta i att utveckla ämnet för  att höja sin status. 
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Lärarprofessionsforskarna Carlgren (1997) Colnerud och Granström (2002) lyfter viktiga 

aspekter såsom yrkesspråk, men detta nämns inte av någon av de intervjuade lärarna. Dock 

kommer en viktig sak fram i Colnerud och Granström (2002), att undervisningen saknar en 

vetenskaplig bas. De lärarna som är intervjuade är inte heller inne på detta spår, dock menar 

de att yrkeskåren är dålig på att uppdatera sig, detta är framförallt Erik tydlig i när han lyfter 

problematiken kring att många lärare inte är uppdaterade i varken styrdokument eller moment. 

Det är en brist bland lärare i allmänhet att vilja bidra samt ta del av forskningen och Aili 

(2006) menar vidare att det är en stor brist även hos lärare i Idrott och Hälsa. Vad beror detta 

på då? Följer man två av lärarnas åsikter så finns det brister i skolans sett att ge fortbildning 

och kompetensutveckling. Där har vi en viktig punkt. Jag tänker att en bra väg att gå för att 

höja statusen är att vi genom utbildning av befintlig personal dels kan få lärare som undervisar 

i rätt saker enligt styrdokumenten men även att undervisningen kommer ha en större 

vetenskaplig grund, både innehållsmässigt men även hur vi bemöter eleverna. 

Karlsson och Karlsson (2011) diskuterar utifrån status och även begreppet profession. De 

försöker också tydligt få fram vad som är specifikt för Idrott och Hälsa lärarens profession. 

Det är som många lärare i Idrott och hälsa som menar att det är skillnad på olika ämnens 

karaktär och det kan vara en viktig del att då vara inläst i sitt eget ämnes speciella 

förutsättningar. Fler av lärarna är också delvis inne på det och ”leva som man lär” är ett 

uttryck som lyfts fram av Erik. Att vara en Idrott och Hälsa lärare innebär vissa saker i 

klädsel, fysik, pedagogik och även andra aspekter. Är man medveten om dessa och kan arbeta 

med dem så tänker jag att statusen faktiskt kommer gå att höja även inom ämnet och inte bara 

inom lärarkåren i stort. Gör man sedan ett bra jobb på de gemensamma aktiviteter som finns i 

skolan som är kopplade till Idrott och Hälsa undervisningen utifrån de speciella aspekter som 

finns så kommer statusen inte bara höjas bland eleverna utan även bland kollegor och 

skolledning och till slut även i allmänhetens ögon. Det går dock inte att enbart några lärare 

gör det utan det är viktigt att den förändringen sker nationellt. Colnerud (2010) menar på en 

gemensam kunskapsbas är oerhört viktig och ska undervisningen höjas så måste vi undervisa i 

samma moment och förmedla samma typ av kunskap, lärarna är också inne på att det måste 

bli mer samstämmighet i yrkeskåren och det måste bli tydligare att styrdokument följs.   

Emanuelsson och Gustafsson (2005) liksom Lundberg (2012) ser ett problem att 

undervisningen ofta förknippas med föreningsidrott. Adam är inne på att ett sätt att höja 

statusen är att vi utåt sett är tydliga med vad vi gör, inte bara mot eleverna utan även ut mot en 

mer allmän skara av människor. Många föräldrar tror att undervisningen ser ut på samma sätt 
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som när de själva gick i skolan och då var undervisningen mer lik tävlingsidrotten. Det är den 

inte nu och det är en annan kunskapssyn som finns i skolan och det måste förmedlas. Får vi ut 

vad vi gör till allmänheten och hur det faktiskt ser ut i dagens skola kommer även statusen att 

höjas, människor kommer inse att vi gör nytta och den allmän nytta som Ulfsdotter – Eriksson 

och Svensson (2009) diskuterar kring kommer ses som större.  

Materiella förutsättningar är något fyra av lärarna diskuterar medan forskningen inte lyfter 

detta. Det kan bero på att det finns lite specifik forskning kring Idrott och Hälsa läraren eller 

ämnets status. Det jag tänker kring detta är att det finns en stor sanning i det, får man inte rätt 

förutsättningar att bedriva en bra undervisning kommer inte statusen att höjas. Hur ska vi 

kunna följa gällande styrdokument om vi inte har möjligheterna. En mattelärare som inte har 

miniräknare får svårt att undervisa i matten på gymnasiet medan en Idrott och Hälsa lärare 

som inte har en utemiljö för friluftsliv ända anses ska lösa detta. Detta är ett stort problem och 

det är något som lärarna i Idrott och Hälsa bör lyfta i större utsträckning och helt enkelt sätta 

högre krav på skolledningen gällande ekonomiska förutsättningar. 

I min tankevärld är trots allt Idrott och Hälsa lärarnas största problem det som Lundvall och 

Mechbach (2004)  samt skolverket (2010) lyfter fram avseende att lärarna inte följer 

styrdokumenten i den utsträckning som ska göras. Två av lärarna i intervjuerna menar också 

på att bristen på utbildad personal i tidigare år alltså f-6 är ett stort problem då som skolverket 

menar på är mycket idrott och lite hälsa i undervisningen. Där bör arbetet starta, utbildad 

personal som utbildar i eleverna enligt styrdokumenten det tror jag är grunden för att påbörja 

en väg mot högre status.  
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7. Implikationer och vidare forskning 
 

Varför har du läst denna uppsats vilka slutsatser kan dras och vad går att fundera vidare på är 

naturligtvis viktiga frågor och dessa ska jag nu försöka besvara. 

Begreppet status är oerhört komplext och det är svårt att ta ned det till en eller två specifika 

punkter som bestämmande för status. Dock menar jag att det finns vissa saker som är 

viktigare än andra att fokusera på beroende på i vilket sammanhang begreppet diskuteras. 

Som Idrott och Hälsa lärare tänker jag att vissa punkter är viktigare för lärarna i detta ämne än 

för kanske en läkare. Därför är det oerhört viktigt att vara inläst i yrkets specifika karaktär och 

förutsättningar för att sedan kunna göra en bedömning av vad status just på denna plats är och 

det är även delvis det jag försökt att göra. Även fast man kan se det specifika så är det viktigt 

att vara medveten om att många begrepp faktiskt stämmer överens vart vi än befinner oss när 

vi diskuterar status. 

Lärarna i ämnet upplever statusen som ganska låg och det beror naturligtvis på olika saker. 

Att utbildning skulle nämnas är ganska logiskt och samtliga lärare som är intervjuade är också 

utbildade och har behörighet. En intressant del där hade varit att fråga samma saker till en 

grupp obehöriga lärare. Tradition är också en viktig punkt och att den skulle vara så stark 

trodde inte jag innan jag började skriva. Det kan vara så att lärarna försöker flytta ansvaret för 

den låga status men samtidigt har ämnet historiskt under de senaste årtiondena haft en låg 

status.  

Att forskningen nämner vissa saker som lärarna inte nämner är ganska logiskt ändå. Det är 

inte alltid den starka kopplingen finns mellan forskning och verksamheten och det är också en 

brist som lyfts fram av flera forskare. Här finns en lång väg att vandra och jag tänker att det är 

oerhört viktigt att forskningen och verksamheten närmar sig varandra. Det är bara att titta på 

mitt ämnesval som är tämligen outforskat, det kan vara en av anledningarna att statusen är 

ganska låg, att forskningen ännu inte intresserat sig för detta. 

Respekt, lön, utbildning och tradition är de tydligaste begreppen som lärarna har lyft. Lön och 

utbildning som de viktigaste punkterna för att höja statusen samt att status i sig är att bli 

respekterad. Anledningen att statusen är låg tillskrivs av lärarna till tradition. 

Då jag brinner för ämnet och tycker det är oerhört intressant så kan jag till en början säga att 

jag lärt mig otroligt mycket under denna tid jag författat denna uppsats. Jag ser också flertalet 
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utvecklingsmöjligheter att forska vidare inom ämnet. Att göra en liknande studie men ur 

andra perspektiv men även att göra en mer kvantitativ studie utifrån skolledning, kollegors 

eller allmänhetens syn på Idrott och Hälsa läraren hade varit intressant. Det hade där varit 

oerhört intressant att se huruvida dessa resultat stämmer överens men vad omgivningen säger 

är fallet. Det finns en stor öppen marknad i ämnet då det är tämligen outforskat och det gör 

det hela ännu mer intressant. 
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Bilaga 1 – intervjuguide 
 

Frågeguide 

Allmän information 

Ålder? 

Kön? 

Vilket år tog du examen? 

Antal år i yrket? 

Antal år på högstadiet/gymnasiet? 

Ämnen utöver IDH? 

Antal ämnen i din examen? 

Specifik frågedel 

Vad tänker du på när du hör begreppet status? 

I skolans värld, vad innebär status där för dig? 

Om jag nämner dessa namn vem anser du har högst status, och varför? 

Leif Mannerström, Zlatan, Anders Borg, Tomas Tranströmer 

Om du ser på din egen situation på skolan, vilket status anser du att du som Idrott och Hälsa 

lärare har? 

Hur tänker du kring status på Idrott och Hälsa läraren om du ser utanför din egen skola? 

Hur tror du att det går att påverka statusen? 

Vilka punkter tror du är viktiga att fokusera på om läraren i Idrott och Hälsa vill höja sin 

status? 

Utifrån dina tankar kring din status i skolan, varför tror du att det ser ut på det sättet? 

Hur tror du att det går att påverka detta, både kortsiktigt samt långsiktigt? 

 

 

 


