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Sammanfattning 
 
Studien utgår från fem idrottslärares uppfattningar om två begrepp, förtrogenhet och 
kulturarv, som återfinns i ett och samma mål i Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet (Lpo94). De två begreppen finns inte definierade i Lpo94 utan det är 
lärarens ansvar att tolka och realisera dessa begrepp i den konkreta undervisningen. 
Datainsamlingsmetoden baseras på kvalitativa intervjuer där idrottslärare besvarar 
frågor kring deras uppfattningar av begreppen och om målet. Resultatet av studien 
visar att flertalet av informanterna inte är insatta i Lpo94s kunskapssyn men att de 
har en god uppfattning av vad kulturarvet har för betydelse för dem. Studiens 
diskussion berör konsekvenserna av den bristande begreppsuppfattningen och hur 
läroplanens uttryck och formuleringar påverkar idrottsläraren.  
 
Nyckelord: Förtrogenhet, kulturarv, styrdokument, hermeneutik 
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Inledning 

 
Intresset för vår studie uppkom när vi läste avhandlingar kring ämnet idrott och 
hälsa. En av de avhandlingar som behandlades var Swartling - Widerströms (2005a) 
Att ha eller vara kropp. Avhandlingen är en textanalys av styrdokumenten (läroplan, 
kursplan, skollag) för ämnet idrott och hälsa där avsikten var att undersöka vilket 
perspektiv på kroppen som styrdokumenten har. Swartling diskuterar kort i 
avhandlingen kring odefinierade begrepp i styrdokumenten men behandlar inte 
detta djupare, vilket fick oss att fundera kring våra egna uppfattningar om diverse 
begrepp i Lpo94. Våra tankar om detta, som blivande idrottslärare i grundskolans 
senare år, fick oss att fundera över hur målen i läroplanen påverkar vår undervisning 
i ämnet idrott och hälsa. 
 
I Swartling - Widerströms avhandling framgår det att ett av uppnåendemålen ur 
Lpo94 berör idrottsundervisningen lite mer än de andra och vi fann detta mål 
intresseväckande. Målet i Lpo94 lyder: ”Eleven har en förtrogenhet med centrala 
delar av vårt svenska, nordiska och västerländska kulturarv”. 
 
Vid vidare analys av begreppen i ovanstående mål fann vi att detta är det enda mål 
som berör förtrogenhetskunskap i Lpo94. Vi har tidigare under utbildningen 
problematiserat ordet förtrogenhet men har aldrig kommit fram till någon klar 
definition av begreppet. Eftersom detta mål även innehåller det, enligt Swartling - 
Widerström i Lpo94, odefinierade begreppet kulturarv finner vi det intressant att ta 
reda på hur detta mål efterlevs och tolkas bland idrottslärare i grundskolans senare 
år. 
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Syfte 

 
Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärarens begreppsuppfattning 
påverkar och kan påverka idrottsundervisningen utifrån tolkningarna av 
uppnåendemålet ”Eleven har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, 
nordiska och västerländska kulturarv”. 
 

Frågeställningar 

 
� Hur tolkar idrottsläraren begreppet kulturarv? 
� Hur tolkar idrottsläraren begreppet förtrogenhet? 
� Hur konkretiserar idrottsläraren målet i idrottsundervisningen? 
� Hur ser idrottslärarens visioner ut för att uppnå målet i 

idrottsundervisningen? 



 3

Bakgrund 

Styrdokument 

 
Lpo94 skrevs i början av 90-talet efter kritik mot den dåvarande läroplanen, 
Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr80). I Regeringens Direktiv 1990:62 beskrivs kritiken 
som  att skolan och samhället vände sig emot det relativa betygssystemet och den 
konkurrens och tävlan det medförde. Man ansåg att det inte fanns några fastslagna 
definitioner på de olika kunskapsnivåerna i det relativa betygsystemet. 
Bedömningen grundade sig istället på jämförelser mellan eleverna. 
 
I regeringspropositionen Skolans utveckling och styrning 1988/89:4 föreslogs en ny 
modell för styrning av skolan som skulle inrikta sig på mål, innehåll och olika former 
för undervisning. Denna modell skulle förändra läroplanen från att vara regelstyrd 
till att vara målstyrd. 
 
Thoursie (1994) skriver att den målstyrda läroplanen ska kännetecknas av tydliga och 
utvärderingsbara mål och det ska finnas en ansvarsfördelning där både rektors och 
lärares ansvarsuppdrag finns med. Till skillnad från Lgr80 innehåller Lpo94 inga 
anvisningar om organisation, arbetssätt och metoder. Till Lpo94 utformades det två 
typer av mål, mål att sträva mot och mål att uppnå.  
 
Zackari & Modigh (2000) beskriver målens utformning där strävansmålen ska ligga 
till grund för skolans arbete. Strävansmålen beskriver den värdegrund som skolan 
står på samt dess verksamhet och förhållningssätt. Utgångspunkten för värderingen 
av elevernas kunskaper återfinns i mål att uppnå.  
 
Enligt SOU 2007:28 ska uppnåendemålen vara ett minimimått på de kunskaper som 
skolan ansvarar för att eleven ska ha avklarat efter genomgången grundskola. 
Utredningen menar även att det inte finns några krav på att dessa ska vara 
uppnådda i slutet av grundskolan. Målen att sträva mot ska vara gränslösa, de ska 
ange en kunskapsriktning men de ska inte innehålla något tak.  
 
I regeringspropositionen 1988/89:4 beskrevs förutsättningarna för målskrivningen 
där målen skall vara tillräckligt tydliga för att de skulle fungera som riktmärken. 
Men ”de mål som uppställs av riksdagen och regeringen kan dock aldrig göras så 
precisa, att de innebär en direkt uppräkning av vilka kunskaper och insikter eleverna 
skall ha”.  
 
I SOU 2007:28 beskrivs den kritik som uppkom bland lärare vid mottagandet av 
Lpo94. Kritiken riktar sig till att målen är svävande och ej gripbara.  
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Kroksmarks (2002) invändningar mot målformuleringen styrker lärarnas 
uppfattningar. 
 

Min tes är att svårigheten eller omöjligheten i att styra skolan med hjälp av mål- och 
resultatstyrning inte är en fråga om att skolan i det här avseendet är så komplicerad att 
den inte skulle gå att begripa. Jag tror heller inte att misslyckandet beror på att lärare inte 
kan förstå vad mål- och resultatstyrningen går ut på. Snarare kan det vara så, att målen 
är formulerade på ett sådant sätt att de inte är möjliga att förstå och därmed svåra att 
omsätta i praktisk undervisningshandling. (s. 59) 

 
Kroksmark anser att det inte är läraren i sig som inte kan tolka målen utan att målen 
är formulerade på ett sätt som gör dem svårtolkade. 
 
Enligt SOU 1992:94 är det upp till varje enskild lärare att göra en tolkning av 
läroplanen. Vid en ny utredning, SOU 2007:28, konstaterades det att så länge målen 
är öppna för fri tolkning är sannolikheten stor att varje lärare använder sig av 
erfarenheter från tidigare läroplaner. Konsekvensen blir därmed att den befintliga 
läroplanen inte får den genomslagskraft som förväntas och i undervisningen 
synliggörs endast föregående läroplaner. 

 
För att läraren skall kunna göra en tolkning av uppnåendemålet ”Eleven har en 
förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska och västerländska 
kulturarv” krävs det att läraren definierar begreppen förtrogenhet och kulturarv. 
Vidare behandlas olika synsätt och definitioner på de två begreppen. 

Kulturarv 

 
Kulturarv är ett vitt begrepp vilket gör det svårdefinierat. I svenska ordböcker kan 
man tydligt läsa hur definitionerna skiljer sig åt. Som något ett folk övertagit från 
tidigare generationer beskriver Svenska Akademins Ordbok kulturarv. Bra böckers 

lexikon beskriver begreppet som ”andliga och materiella alster som inom en kultur 
anses ha blivande värde som betydande historiska exponenter för kulturens framsteg 
under olika tidsperioder”. Kulturarv är enligt PLUS ordbok och uppslagsbok de föremål 
vilka är bevarade från äldre tider men även idéer och värderingar vilka fungerar som 
en referensram i en kulturs historia. 
 
Även många författare som skriver om kulturarv håller med om att kulturarv är ett 
svårdefinierat begrepp. Anselm (1993) tycker att det råder en osäkerhet kring vad 
kulturarvet är i inledningen till boken Modernisering och kulturarv. Även Beckman 
(1993) följer upp i samma bok om hur svårt det är att definiera begreppet i sin artikel 
Om kulturarvets väsen och värde. Rosengren (2007) beskriver även hon i sin 
licentiatavhandling Det svenska kulturarvet - en studie i hur August Strindbergs 

författarskap används i årskurs nio att kulturarv är ett svårt begrepp och inte låter sig 
definieras på ett enkelt sätt.  



 5

Beckman (1993) skriver att kulturarvet är ett nytt ord i svenska språket och att det 
sällan används i allmän, kulturvetenskaplig och historisk samhällsdebatt. Det enda 
fall Beckman känner till där kulturarvet nämns i en författning är i Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna (Lpf94). I och med införandet av Lpo94 finns nu även 
kulturarvsbegrepp i grundskolan och det nämns på fyra olika ställen. Under 
rubriken skolans värdegrund och uppdrag Lpo94 återfinns detta citat: 

 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i 
det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

 
Lite senare under samma rubrik återfinns begreppet igen: 

 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I 
samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2 §). Skolan skall präglas av omsorg om 
individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga 
om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från 
en generation till nästa. 

 
Under rubrikerna mål att uppnå i grundskolan och mål att uppnå i sameskolan 
förekommer begreppet i målen: ”Eleven har en förtrogenhet med centrala delar av 
vårt svenska, nordiska och västerländska kulturarv” och ”Eleven är förtrogen med 
det samiska kulturarvet”. Mål att uppnå i sameskolan är mål som sameskolan 
ansvarar för att varje elev ska ha uppnått utöver de mål som finns att uppnå i 
grundskolan. 
 
Även i kursplanen för ämnet idrott och hälsa beskrivs att ämnets karaktär och 
uppbyggnad bland annat ska bygga på kulturella traditioner: 
 

Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditionerna som finns i Sverige när det 
gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får 
eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse 
för friluftsliv, natur och miljöfrågor. 

 
I Kommentarer till kursplaner och betygskriterier för grundskolan (2000) som skolverket 
givit ut står det under ämnesbeskrivning av idrott och hälsa att ämnet har ett värde 
som kulturbärare och att idrott och friluftsliv kan betraktas som en del i vårt 
kulturarv.  
 
Andersson, Persson & Thavenius (1999) beskriver varför fria tolkningar av 
läroplanen kan förmedla många olika kulturer. Han menar att de val som man måste 
göra som lärare hela tiden kan tolkas tillbaka på vilken uppfattning man har av 
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skolans uppgift. Man förbereder därför eleverna för framtiden på olika sätt beroende 
på hur man som lärare tar in världen och nuet.  
 
Beckman (1998) skriver att genom läroplanen lagstiftar riksdagen om vilket 
minimum av historiska kunskaper och vilken förtrogenhet med historiska 
kulturalster medborgarna ska förmedlas.  
 
I Kulturutredningen slutbetänkande SOU 1995:84 redovisar man vad begreppet 
kulturarv står för och räknar upp följande immateriella begrepp; religion, språk, 
historia, idéer och samhällsstrukturer. Till kulturarv räknas även fysiska uttryck 
som konstverk, litteratur, film, foto, föremål, byggnader, anläggningar och 
kulturlandskap. Utredningen fortsätter med att påpeka hur viktigt det är att bevara 
vårt kulturarv ur ett kulturpolitiskt perspektiv. Ansvaret för att kulturarvet hålls 
levande ligger på skola, media och folkbildning och dessa ska aktivt använda 
kunskapen så att människors insikt och medvetenhet utvecklas och fördjupas.  
 
Kulturutredningen kommer fram till tre mål om att ta ansvar för kulturarven och 
främja ett positivt bruk av dem. 
 

− Vi ska dokumentera, värdera och bevara det som utgjort ramen för människors 
liv och verksamhet från forntiden till igår. 

− Vi ska bygga vidare att garantera att detta arv görs levande och aktuellt samt 
inspirerar och förnyar. 

− Vi ska dokumentera, värdera och bevara det som skapas idag och imorgon.(s. 48) 

 
Beckman (1998) hänvisar till de mål som Kulturutredningens slutbetänkande 
redovisar och menar att de är absoluta och att ansvaret att kulturarvet ska bevaras 
och att alla ges tillgång till dem ligger på politikerna. Beckman fortsätter sen med att 
kritisera regeringen: 
 

Det är alltså inte kulturarvet i allmän mening det handlar om, alltså inte ”vad ett folk o.d. 
i fråga om kultur övertagit från tidigare generationer” det mesta av den ofantliga mängd 
finns det varken möjligheter eller intressen att bevara. (s. 15) 

 
Beckman menar att det är i själva verket det som politiker ser som värt att bevara 
som definieras som kulturarv.  
 
Beckman (1993) har tidigare diskuterat vad han tycker är kulturarvets värde och 
räknar upp fyra emotionella krav för att avgöra om ett kulturarv ska bevaras.  

− Det finns i historien 
− Det finns i allas hjärtan 
− Det är i högsta grad levande 
− Det har stor betydelse 
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Anshelms definition av kulturarvet beskrivs i tre delar; tekniskt, funktionellt och 
materiellt/immateriellt. Tekniskt är kulturarvet en summa av kulturstoff som ett 
samhälle eller en specifik grupp överför från generation till generation. Denna 
definition tar bara till fasta på att kulturarvet överförs och inte själva kulturarvets 
egenskap. Funktionellt är kulturarvet något som skapar kulturell självförståelse, 
kontinuitet, identitet och sammanhang. Det är detta som förenar en kultur och 
särskiljer den från andra. Materiellt/immateriellt är kulturarvet de artefakter, seder 
och normer som en kultur inrättat, identifierat, markerat, värderat och behandlat 
som kulturarv. Ett kulturarv blir just ett kulturarv först när det behandlas och 
betraktas som något som ska bevaras och föras vidare. Anshelm avslutar med: 
 

Det som individer eller grupper faktiskt ianspråktar och institutionaliserar som kulturarv 
utgör kulturarvet. Därmed inte sagt att de nödvändigtvis måste vara medvetna om hela 
det kulturarv som de på olika sätt tar del av. (s. 15) 

Förtrogenhet 

 
I SOU 1992:94 beskrivs kunskap som ett flertydligt begrepp. Kunskap gestaltas 
genom fyra kunskapsformer, där alla former samspelar och kompletterar varandra. 
Dessa fyra skall dock inte ses som de enda dimensionerna på vad kunskap är. De 
fyra kunskapsformerna som rapporten beskriver är; fakta, förståelse, förtrogenhet 
och färdighet. Faktakunskap antas vara informationskunskap som både kan vara 
ytlig och djup. Antagligen minns man information, i annat fall har man glömt bort 
den.  Förståelsekunskap är den kunskap som man utifrån sina egna referensramar 
skapar sig. Utifrån olika strukturer och modeller begriper man ett fenomen på sitt 
eget sätt. Färdighetskunskap beskriver praktisk kunskap tillskillnad från fakta och 
förståelse som sägs vara teoretisk kunskap. Den praktiska kunskapen utgår ifrån hur 
man vet hur något skall utföras. Färdighet antas vara ett motoriskt mönster av 
kunskap. Dessa tre kunskapsformer räknas till den synliga kunskap som är tydlig att 
se och bedöma. Den fjärde kunskapsformen förtrogenhet kallas ibland för 
bakgrundskunskap. Förtrogenhetskunskap återfinns i den praktiska kunskapen och 
kommer till uttryck genom att man deltar i en verksamhet. Genom erfarenhet 
erhåller man förtrogenhetskunskap. 
 
Förtrogenhetsbegreppet kommer att behandlas närmare utifrån olika författares, 
uppslagsverks och andras för studien betydelsefulla tankar och idéer om begreppet. 
Svenska akademins ordbok beskriver förtrogenhet som: ”en person som genom 
erfarenhet grundligt satt sig in i något och känner väl till det”. I PLUS ordbok och 

uppslagsbok återfinns begreppet med förklaringen ”god kännedom om något”. 
Utifrån yrkeslivet beskriver Nordenstam (1983), Josefsson (1991) och Gustavsson 
(2000) sin syn på förtrogenhetskunskap.  
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Nordenstam beskriver förtrogenhetskunskapen som: 
 

Att behärska en praxis innebär inte att bara ha lärt sig att utföra visa slags operationer. 

Det innebär också att vara förtrogen med de tysta förutsättningar och samlade 

erfarenheter som styr handlandet på området i fråga. Och det innebär vidare att man 

känner till praxisens plats i vår livsform. (s 20) 

 
Josefsson menar att förtrogenhetskunskapen är den kunskap man förvärvar som 
resultat av ett kvalificerat arbete. Gustavsson håller med Josefsson då han anser att 
förtrogenhetskunskap är den kunskap som förvärvats efter lång tid i ett yrke. Enligt 
Gustavsson kan man även erhålla förtrogenhetskunskap genom utövning av invanda 
sysselsättningar.  
 
Carlgren & Marton (2004) beskriver förtrogenhetskunskap utifrån skolperspektivet. 
”Att ha förtrogenhetskunskap innebär att man kan tillämpa dessa principer på ett 
varierat och situationsanpassat sätt.” Kunskap om principer får man genom att delta 
i praktiska verksamheter. Vidare säger de att genom inkludering av 
förtrogenhetskunskapen i det som eleven skall utveckla i skolan blir det man gör i 
skolan och de sammanhang det utförs i mer betydelsefullt än i tidigare läroplaner. 
 
I en rapport från högskoleverket av Mouwitz (2004) beskrivs förtrogenhetskunskap 
som: ”En stor del av vår kunskap är så kallad förtrogenhetskunskap, ett kunnande 
som inte är formulerat och kanske inte heller möjligt att formulera.” (s.38) Mouwitz 
beskriver i svårigheterna i att definiera förtrogenhetskunskap med ett exempel om 
kunskaper i schack. 
 

Schackspelets regler är enkla, man kan lära sig dem på ett par minuter genom att studera 

påståenden i en regelbok. Men konsten att använda reglerna kan ta ett helt liv att utveckla 

och är i stort sett omöjlig att explicit formulera. Våra mest potenta schackdatorer kan 

analysera flera hundratusen varianter i sekunden, men fortfarande får de ibland stryk av 

våra bästa schackspelare. Och detta sker inte genom att schackspelaren analyserar ännu 

fler varianter per sekund, nej, det sker med hjälp av en djup förtrogenhet med spelet, en 

känsla för situationens möjligheter och intuitiva idéer om lämplig strategi och taktik. En 

sådan förtrogenhet kräver att man spelat tusentals partier. Detta visar kraften hos den 

oformulerade förtrogenhetskunskapen. (s.38) 
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Swartling - Widerström (2005b) har analyserat kursplanen för idrott & hälsa och har 
kommit fram till förtrogenhet som kunskapsmål endast återfinns i det första MVG-
kriteriet i målbeskrivningen. Hon anser att meningen ”…bedöma värdet av olika 
idrotts- och friluftsaktivteter…” kan likställas med förtrogenhet. 
 
Ekberg & Erberth (2000) beskriver förtrogenhetskunskap, utifrån ämnet idrott & 
hälsa, som sensomotoriska upplevelser vilket ger en vidgad förståelse och helhetssyn 
på kunskap. Det är de erfarenheter som eleverna upplever som är viktiga i ett 
framtidsperspektiv likväl som i nuet. Utvecklingen av förtrogenhetskunskap sker 
genom handling och finns där utan att ställa krav på att innehavaren kan beskriva 
den i ord. Ekberg & Erberth har delat in förtrogenhetskunskap i kortsiktig och i 
långsiktig kunskap. Där den kortsiktiga kunskapen är omedelbara upplevelser där 
eleven upplever spänning, nyfikenhet, rörelseglädje mm. De menar att det är viktigt 
för elevernas välbefinnande att uppleva naturens storslagenhet genom deras kroppar 
och sinnen. Den långsiktiga kunskapen utgår ifrån att förtrogenhet gynnar 
självförtroende, kreativitet och ger eleven goda förutsättningar för vuxenlivet.  
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Metod 

Teoretisk ansats; hermeneutisk forskning 

 
Stensmo (2002) beskriver den hermeneutiska forskningsmetoden vilken grundar sig i 
tolkningar av våra uppfattningar. Den hermeneutiska forskningsmetoden är 
deskriptiv och syftar till att beskriva människors upplevelse av saker och händelser 
genom att agera uttömmande och förutsättningslöst. Tolkningar utav en människas 
livserfarenheter innebär att man försöker tydliggöra något som inte är uppenbart och 
försöker sätta det i en kontext. Arbetsmaterialet kan utgöras av protokollet från en 
bandinspelad djupintervju, en dagbok, en biografi, en uppsats från en livserfarenhet 
etc.  
 

Kvalitativ forskning 

 
Starrin & Svensson (1996) beskriver att målet med den kvalitativa forskningen är att 
upptäcka företeelser, innebörder och egenskaper. Enligt Widerberg (2002) ska den 
kvalitativa forskningen syfta till att undersöka innebörden i ett fenomen. Vanliga 
frågor som forskaren ställer uttrycks som; vad handlar det om och vad något 
betyder. För att besvara dessa frågor krävs det att vi beskriver, analyserar och förstår 
idrottslärarens förhållande till vårt utvalda undersökningsmål.  
 

Datainsamlingsmetod 

 
Vi anser att intervjuer är den mest lämpade datainsamlingsmetoden för att besvara 
våra frågeställningar. Svensson & Starrin stärker vårt metodval genom: 
 

I och med att intervjusituationen kan erbjuda möjlighet till deltagande observation, med 
vars hjälp man får ’data’ som kan komplettera den verbala informationen, är 
intervjuarens livs- och professionella erfarenheter, kulturella och sociala kompetens 
viktiga delar av den förförståelse eller referensram som är nödvändig för och i vars 
termer intervjudata samlas och sedan tolkas såväl under intervjun som efter det att 
intervjun har skrivits ut och blivit en text. (s. 189) 

 
Vi finner att detta stämmer överens med vår hermeneutiska ansats och den 
kvalitativa intervjun ger oss då möjlighet att uppnå vårt syfte och få våra 
frågeställningar besvarade. 
 
Vi har i enlighet med Kvale (1997) använt en intervjuform där frågorna är fastställda 
i förväg men att det under intervjutillfället ges möjlighet att kringgå frågor samt att 
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göra tillägg till de i övrigt fasta frågeställningarna. Enligt Johansson & Svedner (2006) 
är de frågor vi ställer öppna dock förekommer det slutna bakgrundsfrågor i 
inledningen av intervjun.  
 
Kvale beskriver bland annat den ostrukturerade och den strukturerade 
intervjumetoden samt dess för- och nackdelar. Fördelen med en strukturerad intervju 
är enligt Kvale att den är enkel att sammanfatta. Den strukturerade intervjun ställer 
högre krav på utformningen av frågorna då den inte tillåter spontana inflikningar. 
Fördelarna med den ostrukturerade intervjun är att frågor ställs där de passar in. En 
direkt konsekvens av detta är att man kan ställa en ledande fråga.  
 
Vi har valt att använda den halvstrukturerade intervjun vilken är en blandning av 
den ostrukturerade och den strukturerade intervjumetoden. Vi känner att den ger oss 
det stöd vi behöver då vi inte är vana vid intervjusituationer. Genom att ha färdiga 
frågor kan vi ställa en kompletteringsfråga om det behövs för att få fram ytterligare 
information. 
 
Under våra intervjuer använde vi oss av en bandspelare för att registrera svaren från 
informanterna. Detta gjorde vi för att undvika ett anteckningsmoment under 
intervjun vilket enligt Trost (2005) kan uppfattas som störande för informanten.  
Kvale beskriver bandspelarens fördelar där intervjuaren ges möjlighet att endast 
fokusera på intervjufrågor och svar. Bandspelaren registrerar de ljud, hummanden 
och pauser som uppstår. Nackdelarna med bandspelaren är att ingen information om 
ansiktsuttryck, bakgrund och kroppsuttryck registreras, vilket skulle ha gjorts om 
man använt en videoinspelning.  
 
När intervjuerna var avslutade gjorde vi omedelbart en datautskrift av dessa för att 
lättare få en översikt över svaren på frågorna. Vi hjälptes åt att transkribera 
intervjuerna från bandspelaren. Kvale redogör för komplexiteten med en 
intervjuutskrift där han menar att för att säkerställa informationen på banden 
behöver man låta två personer tolka intervjusvaren. Kvale talar om 
tolkningssvårigheterna, där det är svårt att veta var en mening slutar och när man 
ska sätta ut en punkt.  
 
Enligt Kvale finns det två olika sätt att skriva en utskrift på. Det ena sättet tolkar 
intervjun ordagrant och genom det andra sättet skriver man om texten så att den blir 
litterärt läslig. Kvale betonar att ingen av utskriftsmetoderna är den sanna utan man 
bör använda den metod som bäst stämmer överens med forskningssyftet. Enligt 
hermeneutiska traditioner ses översättaren som en förrädare då denna från början 
gör en tolkning av intervjun vid transkriberingen av den muntliga diskursen. Vi 
valde att skriva ner intervjun ordagrant för att begränsa våra egna tolkningar av 
informantens svar i den skrivna texten. 
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Urval 

 

Utgångspunkten i vårt urval var att ha sex informanter. Vi har valt att utgå från 
heterogena grupper med hänsyn till ålderspridning och kön. Vårt urval utgår från en 
strategisk modell av Trost där våra tänkta informanter delas in i två variabler.  
 
Kön Kvinna Man 

Ålder Yngre Medel Äldre Yngre Medel Äldre 

Antal 1 1 1 1 1 1 

Tabell 1:1 Urval 

 
Vi hade som målsättning att informanterna skulle arbeta på olika skolor i vårt 
undersökningsområde för att få en ökad spridning av informanternas bakgrund. Vi 
satte som krav att lärarna skulle ha en lärarutbildning detta för att de skulle vara 
insatta i läroplanen. För att finna våra informanter besökte vi olika internetsidor hos 
kommunerna och letade upp de skolor som fanns och utifrån vår urvalsmodell. Vi 
valde att skicka e-post till de informanter som uppfyllde våra krav. Vi fann e-post 
som en smidig metod då personalens e-postadresser återfanns på skolornas hemsida 
samt att det är svårt att finna bra telefontider att ringa på. 

Bortfall 

 

Strax innan den sjätte intervjun valde den tilltänkta informanten att inte medverka av 
personliga skäl. Vi sökte med ljus och lykta efter en ny informant som passade in i 
vår urvalsmodell men av de vi fann var det ingen som ville ställa upp. 

Provintervju 

 
Seidman (1998) råd vid intervjuer som datainsamlingsmetod är att göra en 
provintervju: 
 

The best advice I ever received as a researcher was to do a pilot of my proposed study. 
[…] I urge all interviewing researchers to build into their proposal a pilot venture in 

which they try out their interviewing design with a small numbers of participants. (s. 32) 
 
Efter att färdigställt intervjufrågorna valde vi att göra en provintervju för att träna på 
vår intervjuteknik samt att undersöka frågornas relevans. Vi genomförde 
provintervjun med en idrottslärarstuderande. Efter provintervjun tog vi bort de 
frågor som inte kändes relevanta eftersom informantens svar på dessa frågor 
framkom i tidigare ställda frågor. Vi utnyttjade bandspelaren till provintervjun för 
att passa på att lära oss hur den fungerar. 
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Enligt Kvale kan provintervjun ingå i resultatet men eftersom den genomfördes med 
en bekant, som fick anta en roll som arbetande behörig idrottslärare, valde vi att ej 
behandla den i resultatet.  
 

Validering 

 
För att säkerställa att vår studie uppfyller sitt syfte utgår vi från Gunnarsson (2007). 
Han anser att man vid valideringen av arbetet i den kvalitativa forskningen ska ta 
hänsyn till urvalet, datainsamlingen och analysprocessen vilka finns beskrivna i 
metoden. Man bör även ta hänsyn till författarens förförståelse vilket synliggörs i 
reliabiliteten. 
 
En deltagarkontroll bör göras, där man låter informanten läsa igenom den utskrivna 
intervjun och har möjlighet att komma med ändringar. Vi valde därför att låta vår 
första informant läsa igenom intervjuutskriften för att kontrollera om vi hade 
uppfattat honom rätt, vilket han tyckte. Efter att ha erfarit att vår första tolkning av 
intervjusvaren lyckats med gott resultat ansåg vi att vår förmåga till att transkribera 
var godkänd och därför inte behövde genomgå fler deltagarkontroller.  Vi frågade 
ändå informanterna om de ville att vi skulle skicka transkriberingen till dem men de 
nekade och tyckte att det kändes onödigt. 
 
Trianguleringen behandlar belysningen av problem utifrån flera synvinklar för att 
säkerställa att informanten svarar likadant. Det som kommer att beröra oss i vårt 
arbete handlar främst om källtriangulering. Vi har valt att ställa olika frågor till 
informanterna som belyser samma problem men ur olika synvinklar för att 
säkerställa tillförlitligheten i deras svar. Vi kommer inte att använda oss av 
paradigm- samt observatörstriangulering då storleken på studien är liten och det 
därmed känns irrelevant. 
 
Efter att vi analyserat resultatet återstår generaliseringsmomentet. Vi anser att vi inte 
kan generalisera i vår studie då studien vänder sig till fem stycken idrottslärare. För 
att säkerställa generaliseringskravet krävs betydligt fler informanter. 
 

Reliabilitet 

 
Gunnarsson beskriver olika sätt att mäta reliabilitet vid kvalitativa intervjuer.  Det 
första man bör tänka på är den tekniska utrustning som används. Frågor att ta i 
beaktande är, ljudkvalitén, vilken typ av bandspelare, hur mikrofonen ser ut samt 
vår egen kvalité som intervjuare. 
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Ljudkvalitén på den bandspelare vi har använt har tyvärr inte varit den bästa då det 
Ibland har varit svårt att höra vad informanten har sagt. I dessa fall har vi valt att 
kontakta informanten i efterhand och fråga vad som menas för att säkerställa våra 
data. Bandspelaren var liten och mikrofonen inbyggd och man måste därmed välja åt 
vilket håll mikrofonen vänds åt. Vi har valt att vända den gentemot informanten. 
 
Vi har utgått från samma frågeformulär vid alla intervjuer men beroende på hur 
informanten svarat har vi följt upp med följdfrågor. Vi har försökt att hålla oss 
neutrala genom att ställa grundläggande frågor för att undvika att påverka lärarens 
svar med våra egna uppfattningar om begreppen. Vid transkriberingen av 
intervjuerna har vi valt att alltid göra dem tillsammans för att få en medvetenhet i de 
tolkningar man gör då den andre inte tänker likadant. 
 

Analysmetod 

 

Vår analysmetod utgår från Kvale som beskriver den hermeneutiska cirkeln som är 
en analysmodell med flera steg. Det första steget går ut på att man analyserar en text 
i sin helhet. Vi valde att läsa igenom varje enskild transkribering för att få ett 
helhetsintryck av informanternas svar. Samtidigt som vi läste var vi medvetna om att 
vår egen förförståelse kunde spela en betydande roll i tolkningen av resultatet. Det 
andra steget utifrån Kvales modell utgår från granskning av enskilda delar i 
resultatet. Vi valde att analysera resultatet utifrån våra frågeställningar för att få en 
tydlig bild över informantens svar. Efter att ha analyserat de enskilda delarna av 
resultatet sökte vi, i enlighet med det sista steget i Kvales modell, efter helheter och 
eventuella sammanhang mellan informanternas svar. 
 
Vårt resultat presenteras utifrån Johansson & Svedner vilka beskriver 
sammanställning av data i två nivåer. I nivå ett skriver man ner intervjufrågorna och 
sedan informanternas svar under respektive fråga. I nivå två kan man skriva ner 
sammanfattningar och slutsatser kopplat till de svar informanterna gett.  
 

Källor 

 
Vid val av litteratur har vi valt att utgå från en mall i fyra steg beskriven av Ejvegård 
(1996). Enligt mallen ska vi första hand använda oss av primärkällor. Vi måste 
överväga om det material vi studerar är äkta. Ejvegård framhåller vikten av att 
använda uppdaterade källor, samtidigt som det är viktigt att använda källor som är 
samtida. För att ge tyngd åt de valda källorna är det bra om det finns flera källor som 
styrker samma sak.  
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Vid formuleringen av den teoretiska ansatsen har vi utgått från Kvale samt en 
Internetkälla av Gunnarsson, vid Göteborgs Universitet (GU). Efter att ha undersökt 
Internetkällan noggrannare fann vi den tillförlitlig då upphovsmannen Gunnarsson 
arbetar som handledare vid GU. Sidan publiceras av forsknings och utvecklingsrådet 
(FoU) i Västra Götaland, där den fungerar som en informationssida för doktorander 
och andra forskare vid val av forskningsmetoder. 
 
Under datainsamlingen har vi använt oss av Kvale, Trost, Svensson & Starrin samt 
Seidman. Dessa har hjälpt oss vid utformningen av våra kvalitativa intervjufrågor, 
tillvägagångssätt under intervjun och vid efterarbetet av intervjusvaren. För att få en 
metod att mäta validitet och reliabilitet har vi utgått från Gunnarsson men metoden 
styrks även av Svensson & Starrin och Kvale. Vi har valt att i examensarbetes 
formalia utgå från Johansson & Svedner. Dock har vi valt att använda Backman(1998) 
vid utformning av källhänvisning och litteraturförteckning då vi finner att Backman 
är utförlig och grundläggande. 
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Resultat 
 
Resultatet grundar sig på informanternas svar på intervjufrågorna (se bilaga 1). 
Resultatet kommer att framställas med utgångspunkt i de frågeställningar som 
presenterats i syftet och informanternas svar kommer att visas var för sig efter varje 
frågeställning. En inledande bakgrundsinformation av de fem informanterna följer. 
Informanterna är omdöpta till A, B, C, D och E. 
 
Informant A är en ung man som är uppvuxen i en förort i Norrland. A har arbetat 
som idrottslärare i 2 år och undervisar för tillfället endast i idrott och hälsa. Skolan 
som informanten arbetar på är en mindre skola med sex klasser i åk 7-9 och ligger i 
utkanten av en stad. A har tidigare idrottat med simning och spelat fotboll men i 
dagsläget styrketränar han. 
 
Informant B är en äldre man som är uppvuxen mitt i en stad i Norrland. B har arbetat 
som idrottslärare i 27 år och undervisar för tillfället endast i idrott och hälsa. Skolan 
som informanten arbetar på är en stor skola med 15 klasser i åk 7-9. Skolan ligger 
centralt i en stad. Informant Bs fritid kantas nu av friluftsliv, skidåkning och squash 
och i sin ungdom spelade han även handboll. 
 
Informant C är medelålders kvinna som är uppvuxen på en mindre ort i mellersta 
Sverige. C arbetar sin första termin som idrott- och mattelärare. Skolan som 
informanten arbetar på är belägen i utkanten av en stad och är en stor skola med 12 
klasser i åk 7-9. Informant C har tidigare idrottat på klubbnivå med längdskidåkning 
och fotboll. C är nu fotbollstränare och motionsskidåkare. 
 
Informant D är en äldre kvinna som är uppvuxen i en mindre ort i norra Sverige. D 
arbetar sitt 29:de år som idrottslärare, 1993-94 vidareutbildade hon sig till 
engelsklärare. Skolan som informanten arbetar på ligger centralt i en mindre ort och 
rymmer 200 elever varav 11 klasser. Informant D har tidigare tävlat i friidrott och 
längdskidåkning, nu är D en vanlig motionär med vasaloppsambitioner. 
 
Informant E är en ung kvinna som är uppvuxen i en större stad i norra Sverige. E har 
arbetat som idrottslärare i totalt sex år under en åtta års period. Informanten har 
också kompetens för att undervisa i engelska. Skolan ligger centralt i en större ort och 
har ca 600 elever och 27 klasser. Informant E har tidigare sysslat med basket, 
orientering, kampsport, dans, hästar. Nu förtiden är det hunden som tar tid samt att 
informanten rider när tid ges. 
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Efter den inledande bakgrundsinformationen om informanterna redogörs deras 
begreppsuppfattning med avseende på kulturarv och förtrogenhet. 
Det första begreppet som skildras är kulturarv och detta utifrån frågeställningen: 
 

� Hur tolkar idrottsläraren begreppet kulturarv? 
 
Informanterna fick svara på vad kulturarv betyder för dem i allmänhet. 
 
Enligt informant A är kulturarvet kopplat till det som har format honom. Det 
handlar om de förebilder han mött under sin uppväxt så som mormor, morfar, 
farmor och farfar och släkten i norrlands inland. När informant A ser på sitt egna 
kulturarv så tänker han på skogshuggare, flottister som han även anser är norrlands 
kulturarv och kultur. 
 

Informant B framhåller att kulturarv är det arv man bär med sig från sin barndom. 
Det handlar om att försöka bevara kunskap från tidigare generationer. Ett exempel 
på gammal kunskap som förvärvats i barndomen kan vara allt från att laga ett 
cykeldäck till att klara sig på egen hand. 
 

Informant C beskriver kulturarv som traditioner som är kopplade till det som vuxna 
ger till barn. Dessa traditioner är kopplade till våra högtider så som midsommar, jul, 
advent och påsk. Då informanten tänker på kulturarv är det svenska kulturarvet. 
 

Informant D tänker på kulturarv som något som är typiskt svenskt. Något som man 
kan uttrycka sig som ”– det där är svenskt”. Saker som man tidigare har gjort i 
Sverige. 
 

För Informant E handlar det om traditioner där maten, musiken och högtiderna 
spelar roll. För Informant E är kulturarv även lekar och sånger som man sjunger med 
barnen när de är små. Kulturarvet finns där utan att man tänker på det och är 
beroende av den miljö man vistas i. 
 

En sammanställning av informanternas svar visar att det är våra traditioner och 
högtider samt det som vuxna förmedlar till barn som är de mest förekommande 
svaren kring vad kulturarvet är. Att även miljön spelar in i formandet av kulturarvet 
visar sig i informanternas svar. Nästkommande fråga behandlar hur kulturarv ser ut 
i idrottsundervisningen 
 
Informant A tror att det kulturarv han bär med sig påverkar hans sätt att undervisa 
med avseende på valet av lektionsupplägg. Enligt informant A påverkar hans vana 
att vistas i naturen hans val av arena.  När informant A ger exempel på hur 
kulturarvet påverkar hans undervisning framträder lekar starkt och han leker främst 
ute i skog och mark. 
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Informant B beskriver kulturarvet utifrån dansundervisningen vilket informanten 
anser är en stor del av vårt kulturarv. Även skidor, skridskor och uteaktiviteter 
tillhör det kulturarv som följt med informanten hela vägen. 
 

Kulturarv för informant C är Jenka, Schottis och andra vanliga danser. Men även 
vinteridrotterna så som skidor, skridskor och längdskidåkning hör enligt 
informanten till kulturarvet. Informant C anser att våra högtidstraditioner har spelat 
en stor roll i ursprunget av många lekar och kopplar samman dessa med kulturarvet. 
 

När informant D kopplar samman kulturarv och idrottsämnet tänker hon på de 
danserna som har sitt ursprung Sverige. På vintern tänker informant D främst på 
skidåkning och skridskor vilket hon anser är en stor del av det norrländska 
kulturarvet. 
 

Informant E tar upp vinteridrotterna som exempel för eleverna när hon talar om 
kulturarv. Men hon ger även exempel på folkdanser som Schottis, Squaredance, 
polkett, trojka, vals och foxtrott även om hon inte anser att dessa är en del av det 
svenska kulturarvet. Hon anser att det är viktigt att man ska testa saker som har med 
vår historia att göra och låta eleverna ta del av den. När informant E diskuterar kring 
lekar som en del av kulturarvet nämner hon som exempel leken 
Pepparkaksgubbarna som en del av det kulturarv som finns här men inte i Afrika. 
 

Sammanfattningsvis kan man se likheter i informanternas syn på kulturarvet i 
idrottsundervisningen. Skidor och skridskor är mest förekommande i kulturarvet, 
men även lekar och dans är särskilt framträdande. 
 
Det andra begreppet som informanterna har resonerat kring är förtrogenhet. 
Redovisningen av informanternas svar sker utifrån frågeställningen: 
 

� Hur tolkar idrottsläraren begreppet förtrogenhet? 
 

För att få svar på frågan har informanten fått definiera begreppet förtrogenhet. 
 

Informant A känner igen begreppet från Lpo94 men har ingen relation till det och 
använder sig inte av det. Han beskriver det som en form av kunskap och en form av 
beteende. Att man kan lita på den kunskap man har. 
 

Informant B anser att förtrogenhet betyder att man kan lita på och tro väl om någon, 
utan att vara godtrogen. 
 

Informant C relaterar förtrogenhet till de fyra F:n och anser att förtrogenhet är något 
som man känner sig trygg med. Att vara förtrogen betyder enligt informanten att 
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vara kunnig, både färdighetsmässigt, praktiskt, teoretiskt och pedagogiskt och att 
man känner sig trygg med det man gör. Informanten avslutar med att säga: 
”egentligen har jag inte en blekaste aning, jag har nog inte tänkt på detta en endaste 
gång tidigare”. 
 

Enligt informant D innebär förtrogenhet att man har en viss kännedom om saker och 
ting. 
 

Informant E förklarar däremot förtrogenhet som något man känner väl till. Är man 
förtrogen med något är man van att hantera det. Förtrogenhet är dock inget ord 
informanten brukar använda. 
 

Endast två informanter uppgav att de kände igen begreppet från Lpo94. Exempel på 
de olika definitionerna som informanterna uppgav är: ”att man kan lita på någon”, 
”att man kan lita på kunskap”, ”att man är trygg och kunnig”, ”att man har en viss 
kännedom om”, ”att man känner väl till och är van att hantera”. Ett flertal av 
informanterna påstod att de inte har någon relation till begreppet. 
 
I frågan om vad förtrogenhet innebär för idrottsämnet avstod informant B från att 
svara och informant C svarade att hennes okunskap i begreppet gör att hon inte 
visste hur undervisningen skulle se ut. 
 

Informant A säger att förtrogenhet i idrotten innebär att delta på sina egna villkor 
samt att man kan hantera de situationer som uppstår på ett fungerande sätt 
tillsammans med andra. Förtrogenhet innebär att man kan lita på sin egen förmåga 
och sitt eget omdöme. När man är förtrogen med sina kunskaper innebär det enligt 
informanten att man kan både de uttalade och de outtalade reglerna som gäller för 
ett ”spel”. 
 

Informant D säger att förtrogenhet i idrottsämnet är att man kan genomföra 
någonting utan att exakt kunna alla regler. Informanten beskriver att man blir 
förtrogen med fotboll då man provar och deltar i spelet. Informanten menar att 
förtrogenhet med spelet innebär ett aktivt deltagande utan att man kan de exakta 
reglerna. 
 

Informant E beskriver förtrogenhet med basket som exempel och menar att hennes 
elever är förtrogna med basket som spel. De vet vilket spel man menar och de har 
spelat det förut. Informanten säger att ingen av eleverna frågar ”- Jaha, vad är det 
här”. Säger man däremot Lacrosse skulle man enligt informanten kunna få frågan ”- 
Hur gör man det?”. Basket som eleverna är vana att utföra är de däremot förtrogna 
med. Informanten beskriver skillnaden som att nyvunnen kunskap inte kan vara 
förtrogenhetskunskap utan förtrogenheten sitter i ryggmärgen. 
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Informanternas bristfälliga kunskaper om begreppet visar sig tydligt då några avstod 
av okunskap från att svara på frågan. I förhållande till definitionen av vad 
förtrogenhet innebär i litteraturgenomgången framkommer det att informanternas 
svar är undermåliga eller rent av fel. Delar av informanternas svar visar på en 
korrekt begreppsuppfattning så som ”outtalade regler”, ”en hanterbar kunskap”, ”en 
kunskap man kan lita på”, ”något man är van vid att utföra”, ”kunskap som sitter i 
ryggmärgen”. 
 
När informanterna hade klargjort sina ståndpunkter i de två begreppen lästes målet 
ur Lpo94 upp. Därefter fick informanterna svara på om och hur de synliggjorde detta 
mål i sin undervisning. I och med detta söks det svar på följande frågeställning: 
 

� Hur konkretiserar idrottsläraren målet i idrottsundervisningen? 
 

Informant A har ej medvetet använt sig av detta mål men vid närmare eftertanke 
kommer han i underfund med att han faktiskt har använt sig av målet i sin 
undervisning utan att reflektera över det. Om informant A medvetet skulle planera 
sin undervisning utifrån detta mål skulle han använda sig av lekar som han själv är 
uppväxt med. Informanten säger ”- För mig är det ett kulturarv att leka tagen, att 
köra björnen sover, räven raskar över isen och alla de här gamla tjottarna”. 
Informanten beskriver nostalgiskt de lekar han har med sig från sin egen skoltid och 
fritid och tycker att man ska fortsätta att leka i vuxen ålder. 
 
Informant B tycker att detta mål är irrelevant då han anser att användandet av de 
lokala arbetsplanerna (LAP) sker mer frekvent än användandet av de nationella 
styrdokumenten. Informanten anser att Lpo94s kunskapsmål är diffusa och menar att 
det inte finns någon information om vad man ska göra i de nationella målen utan 
den informationen återfinns endast i LAP. När informanten får tänka efter svarar han 
att det västerländska, nordiska och svenska kulturarvet är svårt att definiera men att 
ett exempel skulle kunna vara att lära eleverna att åka skridskor. Informanten tror att 
om man skulle spalta ner målet till mindre delar skulle det bedrivas skid- och 
skridskoundervisning i norra Sverige. Bor man däremot i Klippan skulle det vara 
mer brottning på schemat. 
 

Informant C har inte använt sig av detta mål medvetet. Efter lite betänketid beskriver 
informanten ett pass med elevensval som hon förknippar med målet. Detta pass 
innebar att eleverna lärde sig om skid- och materielvård, klädsel och fjällsäkerhet. 
När informant C beskriver hur hon skulle vilja bedriva sin undervisning för att 
uppnå detta mål vill hon att integrera idrotten med SO:n. För att öka 
förtrogenhetskunskapen i exemplet dans så vill informanten att SO:n tar teorin och 
informerar om historiken bakom exempelvis Schottis och Jenka. Informanten anser 
att detta skulle tydliggöra elevernas medvetenhet kring kulturarvet. 
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Informant D beskriver hur hon använder sig av målet genom att åka skidor och 
skridskor. Som ett exempel beskriver informanten hur de förra året var ute på en tur 
och beskriver det som det svenska och nordiska kulturarvet. När det gäller det 
västerländska kulturarvet har informanten arbetat främst med danser som 
Squaredance, Virginia real, rysk Trojka och tjeckisk Polka. Informanten beskriver att 
hon arbetar med förtrogenhet i kulturarvet genom att förklara bakgrunden till de 
olika danserna. 
 

Informant E använder sig inte av målet när hon planerar sin undervisning men anser 
ändå att hon har uppfyllt målet genom skridsko- och skidåkning. Informanten säger 
att hon genom detta har ryggen fri gentemot målet. Informanten tänker sig att det 
svenska kulturarvet inte är det samma som det norrländska då hon har erfarenheter 
av en elev från Skåne som aldrig tidigare åkt skidor. Till skillnad från södra Sverige 
har norrland andra traditioner som spelar in och är beroende av omgivningen. 
 
Samtliga informanter anser att de uppfyller målet i idrottsundervisningen, dock har 
endast en av informanterna uppgett att hon medvetet använder sig av målet. 
Innehållsmässigt består undervisningen av lekar, skidor, skridskor, dans, 
fjällkunskap, turåkning och bakgrundshistoria. 
 
För att reda ut informanternas visioner med avseende på att uppnå målet fick 
informanterna svara på hur de skulle vilja realisera målet utan några begränsningar. 
Detta gjordes med avseende på vår frågeställning: 
 

� Hur ser idrottslärarens visioner ut för att uppnå målet i 
idrottsundervisningen? 

 
Informant A önskar att det fanns spännande natur i skolans närmiljö. Informanten 
önskar att naturen är en blandning av kuperad mark och öppna gräsytor där han kan 
förlägga sin undervisning. Informanten önskar sig även någon form av efterlämning, 
stenåldersplats, vikingaby eller grotta som kan fungera som utgångspunkt för 
spännande äventyr i skogen. Informantens dröm är närheten till en sjö där 
simundervisning och livräddning kan bedrivas under sommarhalvåret och där 
skridskor kan åkas under vintern. Informanten avslutar sammanfattningsvis: ”En sjö 
ute i skogen, en häftigplats, där jag kan forsla ut eleverna och ha hajker och camper” 
 

Informant B säger att han vill fortsätta arbeta precis som han gör idag med 
tyngdpunkt på dans, simning och att man kan vara ute i olika årstider. Informanten 
vill spendera mer tid på att vara ute i naturen, men säger att det inte är möjligt att 
genomgöra med dagens timplan. Informantens lösning på problemet handlar om att 
utnyttja tematiden för att förlänga idrottslektionerna. 
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Informant C vill tydliggöra målet genom ett ökat samarbete mellan de praktiska och 
de teoretiska ämnena. Informant C:s dröm är att ta med eleverna på en rundtur i 
Europa där eleverna får ta del av det västerländska kulturarvet, genom att träffa 
elever från skolor i andra länder. Om informant C skulle ta emot elever från andra 
länder skulle hon åka skidor, gå på en fjälltur och dansa en sväng runt 
midsommarstången med dem. 
 

Informant Ds största problem i dagsläget för att uppnå målen i läroplanen är att de 
endast har 40 minuter långa lektioner. Om informanten inte kan ändra på 
tidsaspekten önskar hon att idrottsarenorna låg närmre skolan för att vinna mer tid.  
Informant D anser att dansen tar stor plats i idrottsundervisningen och önskar att 
dans blev ett eget ämne. Hon menar att dans inte bara är idrott utan också social 
träning och är en stor del av vårt kulturarv. Genom att ha dansen som ett eget ämne 
anser informanten att hon kan lägga mer tid på att utveckla elevernas teknik och 
komma upp i ett högt konditionskrävande tempo. Även fortbildning i dans eller att 
kunna hyra in danslärare till skolan önskar sig informanten. 
 

Även informant E betonar dansen och önskar kunna fler danser utantill. Informanten 
önskar lägga större vikt vid rytmiken än vad hon gör idag då hon menar att 
taktkänslan är en förutsättning för hela dansmomentet och en viktig del av 
kulturarvet. Ett annat arv som hör till vår kultur är enligt informant E samarbetet 
mellan häst och människa. Hon vill tillvara på den största tjejsporten i Sverige och 
integrera den med skolidrotten. Informanten använder som exempel häst och 
vagnkörning. 
 
Informant E ser ett problem med det norrländska klimatet då hon inte tycker det är 
inbjudande att vara ute klockan åtta på morgonen när det är mörkt och 15 minus ute. 
Informanten önskar tillgänglighet till en inomhusrink belägen nära skolan och att 
alla elever hade egna skridskor och skidor. Informanten vill även ha närhet till en 
skidbacke för att undervisa i utförsåkning och för att kunna åka pulka. 
 
Den optimala undervisningen för att uppfylla målet kräver enligt informanterna tid 
och pengar. Informanterna vill ha bättre utrustning och närmre till idrottsarenor. Det 
förekommer även orealistiska önskningar så som klimatförändringar, förvandlingar 
av närmiljön i form av kulturminnesplatser och upptäcktsresor i Europa. 
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Diskussion 

 

Hållbarheten i resultatet 

 

I vår studie avsåg vi att intervjua sex stycken informanter. Eftersom vi fick ett bortfall 
baseras nu studien istället på fem intervjuer. En minskning av antalet informanter 
försvagar studiens generaliserbarhet. Därför poängterar vi att studien endast utgör 
underlag från fem idrottslärares tankar och beskriver därmed inte hela lärarkåren. 
 
Vi tror att vår kontaktmetod påverkade svarsfrekvensen då flertalet av de tilltänkta 
informanterna valde att inte besvara vår förfrågan. Till detta hör också de 
informanter vi fått svar av men som avböjt att medverka. I efterhand tycker vi att det 
skulle ha varit enklare att ringa då man i ett telefonsamtal får en personlig kontakt 
med informanten. Vi anser att ett e-postmeddelande är lättare att ignorera och tror 
därför att det var så många som inte svarade. Detta har dock inte påverkat vårt 
resultat då de informanter som tackade ja till en intervju passade in i vår 
urvalsmodell. 
 

Vi anser att reliabiliteten i studien är hög eftersom att vi har utgått från samma 
frågeformulär vid alla intervjuer. Genom det kan vi säkerhetsställa att alla 
informanter svarat på samma frågor. Vi anser inte att någon informant missuppfattat 
frågorna på grund av att vi har ställt dem på ett felaktigt sätt. 
 
Det som skulle kunna sänka hållbarheten i resultatet var att vi vid ett fåtal tillfällen 
hade svårt att höra vad informanten uttryckte på grund av bandspelarens låga 
kvalitet. Eftersom vi hade riktat mikrofonen mot informanterna var det de frågor vi 
själva ställde som var svåra att uppfatta. Men eftersom vi använde samma 
frågeformulär under alla intervjuerna kunde vi vid en eventuell osäkerhet lista ut 
vilken fråga som hade ställts. Efter varje genomförd intervju känner vi att vår 
erfarenhet av intervjumetodiken har ökat, vilket har stärkt vårt självförtroende som 
intervjuare samt kvalitén på intervjun. 
 
Utifrån vår teoretiska ansats är det viktigt för reliabiliteten i resultatet att man vid 
transkriberingen gör den utan att samtidigt tolka informantens svar. Att vi båda har 
suttit med vid alla intervjuer och vid alla transkriberingar stärker reliabiliteten då vi 
anser att de genomförs likadant. 
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Genom att utföra triangulering i intervjun med informanterna har vi funnit att de 
tror sig veta vad begreppet förtrogenhet innebär. Men efter att vi ställt frågan om hur 
målet konkretiseras i undervisningen visar det sig att informanterna inte använder 
samma förklaring som tidigare. Informanterna är således inte förtrogna med 
begreppet förtrogenhet då de inte kan använda det i rätt kontext. 
 
Vi anser att analysmetoden i arbetet är den del som bringar störst osäkerhet till vår 
studie. Eftersom att det är vi som har sammanfattat och tagit ut de delar vi finner är 
viktiga i informanternas svar i jämförelse med vårt syfte. Med tanke på att vi har 
utgått från den hermeneutiska cirkeln anser vi att validitetsosäkerheten ligger på vår 
teoretiska ansats.  Vi lägger dock inte hela validiteten i hermeneutikens händer utan 
en stor del berör vår egna förförståelse. 
 

Datainsamlingsdiskussion 

 

I och med att vi läste Swartling - Widerströms avhandling Att ha eller vara kropp fann 
vi svart på vitt att det inte finns några definitioner över de begrepp som förekommer 
i Lpo94. Det var något som vi erfarit under utbildningen men nu blev det så klart för 
oss hur svårt det egentligen är att tolka läroplanen. Tidigare har vi alltid sett det som 
en stor frihet att läroplanen är öppen för tolkning och att man själv har kunnat styra 
innehållet i undervisningen. Nu insåg vi även att detta kunde leda till problem då 
begreppen är så svåra att definiera att man inte kan bedöma om ett mål är uppfyllt 
eller ej. 
 
Vi satte oss ner med målet och försökte reda ut begreppens innebörd utifrån våra 
egna uppfattningar. Vår första tanke var att kulturarv borde innebära friluftsliv. Vi 
tycker att friluftsliv är något som man alltid gjort och att lära sig leva med naturens 
villkor var det krav för att överleva förr i tiden. Våra förutfattade meningar om detta 
kommer troligen från våra personliga intressen av friluftsverksamhet. 
 
Vi trodde att lärarna under intervjun skulle svara att kulturarv är friluftsliv. Under 
intervjun valde vi därför att under inga omständigheter ställa ledande frågor som 
kunde leda in informanterna på friluftsliv. Hermeneutiken som teoretisk ansats 
kräver att man är väl medveten om sina förutfattade meningar samt att man inte 
låter förförståelsen påverka undersökningen.  Vi ville verkligen ta reda på hur 
informanterna såg på kulturarvet både för att bekräfta våra tankar kring begreppen, 
men även för att se om det fanns en annan syn på det än vår. 
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Det andra begreppet som vi återfann i vårt utvalda mål var förtrogenhet. Under 
utbildningen har vi försökt definiera detta begrepp men inte fått någon klarhet i 
begreppets innebörd. Om ett mål innehåller två stycken svårtolkade begrepp blir det, 
i likhet med Kroksmark, svårt för läraren att tolka målen. 
 

Våra teoretiska utgångspunkter 

 
I vår litteraturstudie fann vi definitioner av begreppen i målet som vi anser väger 
tungt i avgörandet om hur målet ska konkretiseras. När det gäller kulturarv beskrivs 
det i kursplanen för idrott & hälsa att ämnet ska knyta an till ”de starka kulturella 
traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i skog och mark”. 
Ämnesbeskrivningen kommenteras i Kommentarer till kursplaner och betygskriterier för 

grundskolan där det förtydligas att idrott och friluftsliv är en del av vårt kulturarv. 
Vi tolkar ämnesbeskrivningen som att vistelse i skog och mark är en synonym till 
friluftsliv och friluftsliv blir därmed en del av det kulturarv som ska ingå i 
idrottsundervisningen. 
 
För att fastställa vår studies definition av förtrogenhet har vi utgått från SOU 1992:94. 
Utredningen beskriver förtrogenhetskunskap som erfarenhetskunskap, det vill säga 
att har man inte genom praktisk verksamhet upplevt en aktivitet är man inte heller 
förtrogen med den. Förtrogenhet erhålls inte av att genomföra en aktivitet en gång 
utan det krävs upprepningar tills aktiviteten i sig blir tyst kunskap som är svår att 
förklara med ord hur den genomförs. 
 
Utifrån målet anser vi att friluftsliv är en del av kulturarv och för att vara förtrogen 
med det måste man ha erfarenhet av friluftsliv. Kulturarv är givetvis mer än bara 
friluftsliv och våra informanter menar att det är skidor, skridskor, dans och lek är 
idrottsämnets kulturarv.  Vi har våra aningar om varför inte informanterna anser att 
friluftsliv också är en del av idrottsundervisningens kulturarv. Vi tror att det beror 
på att det inte finns tillräckligt med vare sig tid eller resurser för att genomför bra 
undervisning i friluftsliv. 
 

Kulturarv 

 
Det visade sig att informanterna har en klar bild över vad kulturarv är. 
Informanterna kunde utan problem tydliggöra sin definition av kulturarv både 
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utifrån sig själva och utifrån idrottsundervisningen. Forskare hade till skillnad från 
informanterna svårare att definiera begreppet kulturarv. Vi tror att det beror på att 
forskaren förklarar begreppet utifrån ett större perspektiv och ger en allmängiltig 
definition. 
 
Den definition av kulturarv som finns i Lpo94 är inte specificerad utan beskriver bara 
att utbildning är att överföra och utveckla ett kulturarv från en generation till nästa 
och de förtydligar begreppen genom de fyra orden värden, traditioner, språk och 
kunskaper. Denna definition gör det egentligen inte lättare för lärare att tolka 
begreppet utan styrker forskares syn om att det är svårt att definiera begreppet 
allmängiltigt. Om man istället rättar sig efter Anselms slutsats, som säger att det man 
ianspråktar som kulturarv är det som utgör kulturarvet, är det som lärare enkelt att 
definiera begreppet. 
 
Enligt Beckman (1993) definieras kulturarv utifrån våra känslomässiga upplevelser. 
Informant A är ett tydligt exempel på hur man låter känslorna ligga till grund för 
definitionen. Informant A beskriver känslofyllt de lekar han lekte som barn och hur 
kul informanten fortfarande tycker att det är att leka. Informanten beskriver att hans 
förebilder påverkar hans val av undervisningsinnehåll. Informanten tycker att leken 
har stor betydelse i undervisningen och strävar efter att eleverna ska finna glädje i 
leken. 
 
Informant As kulturarvsdefinition grundar sig i Beckmans (1993) tankar då man låter 
känslorna styra över definitionen. Anselms tredelade definition av kulturarvet 
stämmer väl överens med informant B, C och Es uppfattning av kulturarvet. 
Kulturarvet är enligt informanterna något påtagligt som överförs från generation till 
generation och vilar på våra svenska traditioner. 
 
De slutsatser vi kan dra utifrån kulturarvet är att det är lätt att definiera kulturarv 
utifrån sig själv. Om man däremot tvingas utgå från ett större perspektiv har man 
också fler parametrar att ta i beaktande som gör begreppet mer svårdefinierat. 
 

Förtrogenhet 

 

Att inneha en förtrogenhetskunskap innebär enligt Carlgren & Marton att man kan 
tillämpa sina kunskaper på ett varierat och situationsanpassat sätt. Informant A 
beskriver liknande tankar när han förklarar att förtrogenhetskunskap handlar om att 
kunna lita på sin egen förmåga och sitt eget omdöme i de olika situationer som kan 
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uppstå i idrottsundervisningen. Detta till skillnad från informant D som anser att 
förtrogenhetskunskap är att delta utan att deltagandet sker tekniskt och regelmässigt 
korrekt. 
 
I arbetslivet erhålls förtrogenhetskunskap, enligt Nordenstam, Josefsson och 
Gustavsson, genom upprepade erfarenheter. Förtrogenhetskunskap är inget man får 
genom att man deltar en gång utan att det kräver enligt Svenska akademins ordlista att 
man grundligt sätter sig in i någonting. 
 
Mouwitz beskriver förtrogenhetskunskap som den tysta kunskapen vilket betyder 
att kunskapen hela tiden finns där men att innehavaren inte kan beskriva vad det är 
den kan. Detta kan härledas till informant B och Cs svar där de har svårigheter att 
förklara innebörden av förtrogenhetskunskap. 
 
En iakttagelse som vi gjorde under datainsamlingen var att de tre informanterna som 
senast har gått lärarutbildningen kände igen begreppet förtrogenhet och två av dessa 
kopplade det till de fyra F som beskrivs i Lpo94. Den tredje av dessa informanter var 
den som vars förklaring stämde bäst överens med Lpo94s förklaring. En intressant 
observation är att de som genomgått lärarutbildningen under Lgr80s tid inte har 
kunnat uppge en förklaring som stämmer överens med den som återfinns i Lpo94. De 
har heller inte kopplat samman förtrogenhet med Lpo94. Denna observation kan 
jämföras med SOU 2007:28 som beskriver hur tidigare läroplaner har större 
genomslagskraft än den nuvarande. Då vår studie inte innehåller tillräckligt med 
informanter för att göra ett statistiskt säkerhetsställande väljer vi att framställa detta 
som en intressant tes och inte som en slutsats. 
 
Förtrogenhetskunskap erhåller man enligt Lpo94 genom erfarenheter men vad det 
innebär att vara förtrogen med något framgår däremot inte. Våra informanter 
försöker sig på att ge en förklaring till begreppet och har skilda uppfattningar om 
begreppets betydelse. Vi tror att informanterna svarar olika eftersom intervjufrågan 
ställdes utifrån vad förtrogenhet har för betydelse och inte utifrån vad 
förtrogenhetskunskap är. Vi tror att en omformulering av frågan, med utgångspunkt 
i förtrogenhetskunskap, skulle medföra att förklaringarna fått en annan inriktning. 
Detta eftersom inte alla informanter kopplar samman förtrogenhet med en kunskap. 
 
En slutsats vi kan dra utav detta är att förtrogenhet inte är ett begrepp som i sig har 
en större betydelse om man skulle jämföra det med kulturarv. Förtrogenhet är ett 
entydigt begrepp som beskrivs i Lpo94. Förtrogenhet som kunskap är dock svår att 
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beskriva. Det är svårt att sätta ord på själva kunskapen man erhåller men 
förtrogenhet som begrepp går att beskriva. 
 

Styrdokument 

 
Informanterna menar att kulturarvet beror på miljön och säger att det norrländska 
kulturarvet består bland annat av skidor och skridskor. Informanterna nämner även 
dans som en del av vårt kulturarv och menar på att det är social träning, taktkänsla, 
historia och ursprunget som gör det till vårt kulturarv. För oss är det inte självklart 
att det är dessa egenskaper som gör att något kan tillhöra vårt kulturarv. Vi anser att 
dansen är en del av vårt kulturarv men inte enbart utifrån den taxonomi som 
informanterna använder sig av. Vi ser snarare dansformerna, som informanterna 
uttrycker dem, som en tradition som lever vidare i skolan på grund av de tidigare 
läroplanen. Vi tror att dansen kommer att leva kvar i skolan som ett kulturarv men 
snarare utifrån Anselms modell än utifrån informanternas. 
 

Vid jämförelser av informanternas tolkningar av målet och vår tolkning av målet 
med utgångspunkt i SOU 1992:94 och Lpo94 finner vi att informanternas 
uppfattningar om målets innebörd inte stämmer överens med vår egen uppfattning. 
Informanterna uppger att de omedvetet har uppfyllt målet. Informanternas svar 
tyder på att de kan relatera allt innehåll i undervisningen till målet. Men om vi ser till 
våra utgångspunkter finner vi att målet inte uppfylls då begreppet förtrogenhet inte 
definieras av informanterna på ett korrekt sätt. I och med att informanterna inte följer 
SOU 1992:94s förklaring av begreppet förtrogenhet anser vi inte att målet uppfylls 
utifrån deras undervisning. Med tanke på målets omfattning anser vi att det är för 
brett då det för informanten kan innebära precis vad som helst. 
 
Prop. 1988/89:4 och Thoursie beskriver varför målen i Lpo94 utformades på ett visst 
sätt. Det skulle finnas tydliga och utvärderingsbara mål som ej är preciserade med 
uppräkningar av vilka kunskaper som ska bibringas. I vår mening är detta påstående 
i sig motsägelsefullt. Vi anser att för att man ska kunna använda sig av ett tydligt och 
utvärderingsbart mål bör också målformuleringen uttryckas klart och tydligt. 
 
Det är inte att själv få definiera det mål och begrepp som står i Lpo94 som gör att 
man har frihet att tolka och konkretisera sin undervisning. Utan det är att själv få 
välja och planera upp sina moment efter egna förutsättningar 
 
Vår slutsats blir därmed att ett mål inte ska innehålla några odefinierade begrepp 
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vilket försvårar, snarare än hjälper, lärarens tolkning. Lärarens tolkning ska enligt 
prop. 1988/89:4 behandla innehåll, metoder och arbetsformer. Vi menar i och med 
detta att lärarens uppgift inte är att definiera begrepp. Vi anser att målen blir 
tolkningsbara först då de inte innehåller några oklarheter. 
 

Slutsats 

 
Kulturarv är ett legitimt begrepp att skriva in i Lpo94 därför att lärarens förståelse för 
att göra en egen tolkning av begreppet är stor. Lärarnas tolkningar skiljer sig dock åt 
men strävar ändå åt samma håll och uppfyller samma syfte. 
 
Däremot visar vår studie att begreppet förtrogenhet ej är ett tolkningsbart begrepp. 
Den definition som finns i Kommentarer till grundskolans kursplan borde därmed vara 
den som följs. Avsikt med målen i Lpo94 är att man utifrån sina egna och skolans 
förutsättningar själv kan planera undervisningen. Det är enligt Lpo94 upp till varje 
lärare att göra sin tolkning av styrdokumenten, och således bör varje lärare också 
sätta sig in i begreppens innebörd. 
 

Lärdomar i läraryrket 

 

Vi har lärt oss att begreppen i Lpo94 ses som något frånvarande som inte ens SOU-
rapporter lyckas besvara på ett förtroendeingivande sätt. Vi har sett att våra 
informanter med olika erfarenheter från tidigare läroplaner inte heller vet vad 
begreppen innebär. En lärdom av denna studie är att det krävs utbildning för att 
man ska kunna använda en ny läroplan korrekt utan att den gamla läroplanen skall 
genomsyra undervisningen. 
 
När det gäller vår egen lärarutbildning är vi mest kritiska mot att den inte gett oss de 
redskap som krävs för att arbeta utifrån en läroplan som grundar sig i fyra 
kunskapsdelningar. Vi anser inte att vi tidigare har haft den begreppsförståelse som 
krävs för att vi ska kunna transformera Lpo94 till vår undervisning. Genom studien 
har vi fått ökad förståelse för hur Lpo94 används i skolan samt hur de verksamma 
lärarna uppfattar olika begrepp i läroplanen. Vi har nu fått insikt i hur ett mål kan 
synliggöras i idrottsundervisningen men det återstår många fler mål att sätta sig in i. 
Men kanske uppfyller vi redan alla dessa mål utan att lägga någon vidare tolkning i 
dem. Vi ställer oss frågan; till vilken nytta har vi dessa mål som i vår studie har visat 
sig vara en självuppfyllande profetia över hur undervisningen ska bedrivas? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

- Hur gammal är du? 
- Var är du uppväxt? Stad/landsbygd/fjäll/kust 
- Utövar du eller har du utövat något på din fritid som hör samman med ämnet 

idrott och hälsa? 
- Hur länge har du arbetat som lärare? 
- Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 
- Är du utbildad idrottslärare? 
- Undervisar du i något annat ämne? 
- Har du behörighet att undervisa i fler ämnen? 
- Var utbildade du dig? 
- Hur ser skolan ut som du arbetar på? 

Organisation? 
Hur ser omgivningen runt skolan ut? 

- Vad gör ni nu på idrotten 
 
Om kulturarv: 

- Vad har ordet kulturarv för betydelse enligt dig? 
- Vilken betydelse får kulturarvet i idrottsämnet? 

 
Om förtrogenhet: 

- Vad betyder ordet förtrogenhet för dig? 
- Vad innebär det att ha förtrogenhetskunskap i ämnet idrott och hälsa? 

 
I lpo 94 återfinns dessa två begrepp i ett och samma uppnåendemål: 

”Eleven har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska och 

västerländska kulturarv” 

 

- Har du använt dig av detta mål i idrottsundervisning? 
Om ja: 

- På vilket sätt? 
Om nej: 

- Varför inte? 
- Hur tror du att det skulle kunna se ut i din idrottsundervisning? 

 
- Om du fick tänka utan ramar, dvs. allt är möjligt, hur skulle du då bedriva din 

undervisning för att uppfylla målet? 
 


