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Abstract

The purpose of this essay is to examine how some individual PE teachers view
knowledge and what they think about the status of physical education within the school.
The method used in this examination was both studies of literature and a qualitative
investigation. Six PE teachers, from three different schools in Sweden, were interviewed
from a phenomenographic research approach. I made the analysis from a sociocultural
approach. The result indicates that the teachers had difficulties to describe the conception
of knowledge, but they think that the pupils/students achieve knowledge in physical
education. Many of the teachers’ thoughts of knowledge can be described with the
sociocultural approach. The teachers also think that the status of physical education is
high among the pupils/students if they view it from an entertaining perspective, but the
school subject achieves a lower status if they see it from an educational perspective.
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1. Inledning
Till sommaren lämnar jag tiden som student bakom mig och är då examinerad gymnasielärare
i idrott och biologi. Jag har då tillbringat sex år på universitetet varav tre av dessa på
lärarutbildningen. Under dessa sex år har jag lärt och tillägnat mig kunskap i olika former. En
del av den kunskap jag erhållit är av sådant slag som är tänkt att jag ska lära mina kommande
elever medan andra delar av kunskapen kommer att hjälpa mig att lära eleverna det jag vill
förmedla.

Under min tid på lärarutbildningen har jag även börjat fundera över vad man lär sig i skolan.
Vilken kunskap förmedlas där och hur värderas den? Jag har fått den uppfattningen att det är
faktakunskapen som är den högst värderade formen av kunskap medan förtrogenhetskunskap
är den med lägst rang. Eftersom jag ska bli idrottslärare har jag ställt mig frågan varför
idrottsämnet många gånger har dålig status bland övriga lärare på skolan. De ser idrotten som
ett andningshål och ett tillfälle för eleverna att springa av sig och tycker inte att det sker något
lärande där (Sandahl, 2003).

Betyg inom ämnet idrott och hälsa debatteras flitigt. Idrott och hälsa är det enda betyget
eleverna inte behöver räkna med när de söker till en högre utbildning. Förklaringar till att det
är på detta vis finns inte. (Annerstedt, 2002). Många menar att alla har olika fysiska
förutsättningar för ämnet och att det ska tas hänsyn till detta i betyget. I Skolverkets
utvärdering som genomfördes av idrottsämnet 2002 så fann de att så länge en elev var aktiv
på lektionerna var det sällan den blev underkänd i ämnet, även om eleven inte hade nått upp
till alla målen som står i den nationella kursplanen (Skolverket, 2005a).

Ämnet idrott och hälsa brottas idag med ett legitimitetsproblem (Sandahl, 2004). Under
senare tid har dock det krympande antalet ämnestimmar kommit i fokus för
utbildningsdebatten. En ökad ohälsa bland Sveriges medborgare har gett idrott och hälsa
legitimitet som samhälls nyttigtämne. Idrottsämnet har således ett bra tillfälle att höja sin
status inom skolan nu (red. KRUT, 2004). För att höja statusen på ämnet så tror jag det är
viktigt att idrottslärarna är insatta i sitt ämne och kan visa på den kunskap elever kan tillägna
sig på lektionerna. Om inte idrottslärarna själva vet det är det svårt att förespråka ämnet och
ge det högre status.

Jag har därför i detta arbete valt att titta på idrottslärares syn på ämnet idrott och undersöka
hur de ser på lärandet som sker på idrotten Arbetet fokuserar på hur idrottslärare ser på
kunskap och hur denna kommer till uttryck i deras undervisning (val och motivering av olika
metoder och arbetssätt). Rapporten berör även hur idrottslärarna uppfattar ämnets status bland
övriga ämnen i skolan och kopplar detta till kunskapsbegreppet. I de fall idrottslärarna är
tvåämneslärare tas deras syns på andra ämnet med i diskussionen, detta för att kunna upptäcka
skillnader och likheter i hur olika ämnen legitimeras inom skolan.
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2. Bakgrund
Arbetet inleds med att definiera de för arbetet centrala begreppen, kunskap, kunskapsteori,
status och värdering. Sedan följer en redogörelse för hur skolämnet idrott och hälsa har
utvecklats och förändrats över tiden sedan det blev ett obligatoriskt ämne i skolan och vad
som stått om ämnet i skolans läroplaner sedan 1962 och fram till idag. Det finns även med en
beskrivning om hur skolan styrs och vilka skolans styrdokument är.

Definitioner
Begreppen kunskap, kunskapsteori, status och värdering är centrala för detta arbete. För att
förstå vad som avses med de olika begreppen och hur dessa hänger samman definieras dessa
nedan.

Kunskap och kunskapsteori
Enligt Nationalencyklopedins ord bok (2005) är kunskap en:

 ”välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som 
ngn har lagrad i minnet etc., ofta som resultat av studier.”
(NE, 2005a)

Kunskapsteori benämns enligt Nationalencyklopedin (2005) som en analys av
kunskapsbegreppet. En vidare förklaring på begreppet kunskapsteori är:

”en huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor om 
framför allt kunskapens natur, objekt och källor.” (NE, 2005b)

Kunskap och kunskapsteori är således sammankopplade genom att kunskapsteorin försöker
förklara vad kunskap är.

Status och värdering
Nationalencyklopedins ordbok (2005) beskriver innebörden av begreppet status på följande
sätt:

”inom sociologin benämning på en persons ställning i en grupp, eller gruppens 
ställning i samhället. Enligt Max Weber är status ett relationellt fenomen, dvs. 
den är avhängig andras värdering av de attribut som utmärker personen eller 
gruppen i fråga. Senare sociologer har i större utsträckning förstått en viss 
status som förknippad med en viss samhällelig position. Status kan vara 
tillskriven, dvs. bero på börd, kön, ålder, etnicitet, ras e.d., eller förvärvad, dvs. 
ett resultat av utbildning, yrke eller talang”. (NE, 2005c)

En persons värderingar är således ett mått på vad någonting har för status. I detta arbete ligger
idrottslärarnas uppfattningar om hur kunskap och ämnet idrott och hälsa värderas bland olika
personer inom skolan vilken till grund för att redogöra idrottsämnet status.
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Skolidrottens utveckling i Sverige
Skolämnet som idag heter idrott och hälsa har under de senaste 100 åren förändrats en hel del
sett till vad ämnet har haft för fokus och innehåll. Förändringarna i innehållet har även speglat
vad ämnet kallats. Fram till 1919 hette ämnet gymnastik, där efter hette det gymnastik med
lek och idrott. Från och med 1962 år läroplan hette ämnet åter igen gymnastik. I läroplanen
som kom 1980 hette det idrott och från 1994 heter ämnet alltså idrott och hälsa (Skolverket,
2005a)

Utvecklingen av skolidrotten i Sverige har pågått under en lång tid. Delvis har den varit
påverkad av de pedagogiska frågorna som under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet
pågick utomlands. Det fanns dock även i Sverige framgångsrika pedagoger, som påverkade
utvecklingen av ett gymnastikämne. Vikten att medborgarna skulle fostras fysiskt grundades
främst ur två perspektiv. De var det militära och det andra var ur den medicinska synvinkeln. I
sekelskiftet runt 1800-talet så förlorade Sverige Finland. Detta väckte den svenska
nationalismen och kampberedskap. Det framhölls därför att befolkningen skulle tränas fysiskt
för att kunna försvara sitt land. I samband med förslaget om den allmänna värnplikten 1812,
presenterades ett önskemål om att förutsättningarna för en väl fungerande värnplikt skulle
ökas genom att lägga grunden i skolan. Annerstedt anser att just detta kan ha varit av stor
betydelse för införandet av obligatorisk gymnastik i skolorna. Under 1800-talet så skedde
även en industrialisering i Sverige, vilket medförde att folk flyttade in i städer. Genom att
upplysa människor om att en god hygien kunde sjukdomar och epidemier hållas borta från
städerna. Denna hygienupplysning lades på gymnastikämnets lott. Under denna tid så
debatterades även att skolan var allt för teoretisk, genom att införa kroppsövningar skulle
därför barn och ungdomars hälsa blir bättre. (Annerstedt, 1991)

Annerstedt (1991) sammanfattar de motiv som ledde till en legitimering i ämnet idrott och
hälsa med följande fyra motiv:

- Politiska och nationalistiska
- Militära
- Hälso- och hygieniska
- Rekreativa

I Sverige blev gymnastik ett obligatoriskt ämne vid läroverken 1820. Eleverna skulle då ha
gymnastik tre gånger i veckan (Annerstedt, 1991). Före det så förekom det även
kroppsövningar i skolan, men dessa var ej obligatoriska.  I skolstadgan 1571 stod det att
eleverna skulle ha raster där kroppsövningar skulle förekomma. Till en början så var dock
skolan endast till för barn ur borgarklassen. Det var först vid 1800-talets början som
böndernas barn gavs möjlighet att gå i skolan. 1842 infördes obligatorisk folkskola, där
gymnastik ingick som ett obligatoriskt ämne. (Ekberg & Erberth, 2000).

Målet med gymnastikämnet var i början oklart. Detta anser Annerstedt (1991) berodde på att
lärarna saknade utbildning, gymnastiklokaler och material. Under 1800-talets senare del så
bestod skolgymnastiken främst av militärövningar. Under 1920-talet så skedde en nedrustning
av det svenska försvaret i och med detta så bytte gymnastikämnet fokus, från rena
exercisövningar till mer lek och idrott.  I 1928 läroverksstadga ändrades namnet på ämnet till
gymnastik med lek och idrott. Gymnastiken var huvudmomentet och lek och idrott endast ett
komplement. Eleverna skulle även ha 15-20 obligatoriska idrottsdagar per år. I stadgan skulle
idrottsämnet syfta till att utveckla en allsidig kroppsutveckling, vänja eleverna vid god
hållning, stärka deras fysiska och psykiska motståndskraft och ge insikt i betydelsen av god
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hälsa. Det förekom även andra mål med ämnet som att utveckla god kamratanda och
ansvarskänsla.

Under början av 1900-talet så var det Linggymnastiken som dominerade undervisningen.
Linganhängarna förespråkade liksidighet och var mycket kritisk mot idrott den idrott som
skedde utanför skolan. De menade att idrotten utanför Linggymnastiken inte baserade på
naturvetenskaplig grund och var alltför tävlingsinriktad. I mitten på 1900-talet började Lings
idéer att ifrågasättas. Den moderna tävlingsidrotten började då istället få stort inflytande på
skolan och detta resulterade i att gymnastikämnet kom att förändras till att bli mer
sportinriktade och att rörelserna kom att bli mer naturliga. (Ekberg & Erberth, 2000)

I 1955 undervisningsplan för förskolan/enhetsskolan motiverades gymnastikämnet främst ur
en hälsosynpunkt samt att ämnet hade socialt fostrande uppgifter. Under 1900-talets senare
del så har ämnets innehåll vidgats ytterligare. Samtidigt har antalet timmar i skolan minskat.
Den klassiska gymnastiken har fått minskat utrymme och idag är det istället bollidrotterna
som dominerar (Annerstedt, 1991). Efter 1970 har idrottsämnet haft problem med att kunna
definiera målen. Detta har lett till en osäkerhet kring ämnet. Annerstedt (2001) har delat in
införandet av skolgymnastik i sex olika faser dessa är:

Etableringsfasen 1813-1860
Militära fasen 1860-1890
Stabiliseringsfasen 1890-1912
Brytningsfasen 1912-1950
Fysiologiskafasen 1950-1970
Osäkerhetsfasen 1970-

Mål med skolidrotten från 1962 till idag
Målen för skolan och idrottsämnet har påverkats tillstor del utav hur samhället runt omkring
oss ser ut. I krigstider så var detta det som påverkade gymnastikundervisningen i skolan, som
då kom att innehålla mycket militära övningar. I fredstider så blev idrott en form av
rekreation. Under de senaste åren så har samhället förändrats ytterligare. Från ett
industrisamhälle har ett informationssamhälle utvecklats. Människors livsstil har förändrats,
från att ha haft arbeten som kräver fysiskaktivitet har arbetena idag blivit mer stillasittande.
Detta har även satt sina spår i skolans idrottsundervisning (Ekberg & Erberth, 2000)

I boken Fysisk bildning har Ekberg och Erberth sammanfattat hur idrottsämnet sett ut sedan
den första läroplanen togs i bruk 1962.

Läroplan för grundskolan (Lgr 62)
Namn: Gymnastik
Målsättning:
- Medverka till barnets allsidiga och harmoniska utveckling
- Höja prestationsförmågan
- Främja en god arbetsteknik och förbereda för arbetslivet
- Skapa ett bestående intresse, social och etisk fostran.
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Läroplan för gymnasiet (Lgy 65)
Namn: Gymnastik
Målsättning:
- Skapa besående intresse för idrott
- Ge god arbetsteknik, främja samarbetsvilja och organisationsförmåga
- Ge rekreation
- Estetiska värden poängteras.

Läroplan för grundskolan (Lgr 69)
Namn: Gymnastik
Målsättning:
- Elevernas fysiska, sociala och estetiska utveckling

Läroplan för grundskolan (Lgr 80)
Namn: Idrott
Målsättning:
- Elevernas fysiska, psykiska, sociala och estetiska utveckling

87:75:26. Kursplan för gymnasieskolan
Namn: Idrott
Målsättning:
- Glädje, rekreation och gemenskap.
- Förståelse och intresse för regelbunden fysisk träning och sunda levnadsvanor.
- Kunskaper och färdigheter för att kunna klara sin egen fysikiska träning.
- Kunskaper om idrottsrörelsen som folkrörelse och kulturfaktor

Jane Mecbach och Suzanne Söderström (2002) har sammanfattat målen med Idrott och hälsas
mål i Lpo 94.

Läroplan för den obligatoriska skolan och för den frivilliga skolan (Lpo 94 och Lpf 94)
Namn: Idrott och hälsa
Målsättning:
- Skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet
- Utveckla en psykisk, fysisk och social förmåga samt en positiv självbild
- Stimulera till rörelse förmåga och rörelse glädje
- Ge kännedom om den egna kroppen
- Stimulera till hälsotänkande (hälsa - fysik aktivitet – livsstil)
- Uppöva ett ansvarstagande för den egna fysiska träningen

Mecbach och Söderström noterar även att det inte står någonting om kroppsövningsämnets
eventuella egenvärde i den nationella kursplanen. De poängterar även att bedömningen av
kunskap kan bli mer av lokal karaktär i Idrott och hälsa än för andra ämnen eftersom ämnet
saknar nationella prov som kan ses som en riktningsvisare.

Skolans styrdokument
Skolan ingår i ett målstyrt system, där huvudansvaret ligger på kommunerna och för olika
huvudmän för friskolorna. För att styra verksamheten finns styrdokument, som är utformade
på olika nivåer se tabell 1.
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Tabell 1. Skolans styrdokument och vilka som utformat dem

Styrdokument Utformad av
Skollagen Riksdagen
Läroplaner Regeringen
Kursplaner samt betygskriterier Skolverket
Lokalkursplan Individuella skolan

I skollagen så finns allmänna bestämmelser om skolplikt och rätten till utbildning. I den finns
också krav på kommunerna. Läroplanen är en förordning gjord av regeringen. Skolan har
olika läroplaner för olika skolformer. Bland dem finns läroplanen för det obligatoriska
skolväsendet (Lpo 94) som behandlar grundskolan samt läroplanen för det frivilliga
skolväsendet (Lpf 94) som behandlar gymnasieskolan och den kommunala
vuxenutbildningen. Läroplanerna bygger på skollagen och kompletteras med kursplaner, för
alla ämnena, utarbetade av Skolverket. I kursplanen anges målen med varje ämne och
betygskriterier som anger vilken kunskapsnivå en elev ska uppnå för att få betyget Godkänd,
Väl Godlkänd och Mycket Väl Godkänd. Kursplanerna är konstruerade så att det finns
möjlighet att som lärare göra egna tolkningar. På lokalnivå så konstrueras därför lokala
kursplaner. (Skolverket, 2005b)

Friskolor
Skollagstiftningen gäller för friskolor endast när detta anges i lagstiftningen. Friskolor ska
dock i huvudsak ha samma mål och ge samma kunskap som den kommunala skolan.
Undervisningen kan dock ha en annan inriktning, t.ex. idrott, musik  m.m. än de kommunala
skolorna. (Skolverket, 2005b)

Idrott och hälsa i styrdokumenten
I skolans läroplanerna så finns det betonat att eleverna ska tillägna sig kunskaper inom
området idrott och hälsa. I Lpo 94 står under rubriken mål att uppnå i grundskolan står
följande:

”Att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 
grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna 
för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan och miljön” (Lpo 94, sid 12)

På senare tid har även tillägg gjorts i läroplanerna. Två av dessa tillägg handlar om att
eleverna ska erbjudas mer fysisk aktivitet i skolan. I förordning om ändring i förordningen
(SKOLFS 1994:1) om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och
fritidshemmet;  94 (Skolverket, 2005c) har följande tillägg har gjorts. Tillägget förtydligas
genom understrykning.

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
Skolan skall  sträva efter att erbjuda alla eleverna daglig fysisk
aktivitet inom ramen för hela skoldagen. (Skolverket 2005c:
SKOLFS 2003:17 s. 1)

Ett liknande tillägg finns i läroplanen gällande de frivilliga skolformerna. Även här tydliggörs
ändringen med understrykning.
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”Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala 
kompetens samt uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. Skolan 
 skall även sträva efte ratt ge gymnasieeleverna förutsättningar att 
 regelbundet bedriva fysiska aktiviteter.”  (Skolverket 2005d: 
SKOLFS 2003:18 s. 2)

Antal undervisningstimmar i idrott och hälsa
Ämnet idrott och hälsa har under senare åt fått reducerat antal timmar i skolan. På
gymnasieskolan höll ämnet på att bli frivilligt när den nya läroplanen Lpf 94 utvecklades.
Detta förslag gick dock ej igenom utan idag är kursen idrott och hälsa A obligatorisk på
gymnasiet. Övriga kurser inom idrott och hälsa är valbara. Idag har eleverna i grundskolan ca
90 minuter idrott och hälsa i veckan och på gymnasiet ca 60 min i veckan under två av de tre
gymnasieåren (Söderström & Mecbach, 2000). Det finns dock en möjlighet för den enskilda
skolan liksom för eleverna själva att välja ytterligare fysisk aktivitet.

3. Tidigare forskning och teori

Teorier om kunskap
I boken Dialog, samspel och lärande presenterar Olga Dysthe (2003) tre olika perspektiv
kunskap kan ses ur. Dessa är behavioristiskt-, kognitivt- och sociokulturellt perspektiv.  Den
behavioristiska teorin baseras på Lockes teorier och betonar att kunskap är objektivt given och
bygger på empirisk erfarenhet. Den kognitiva traditionen som har sin grund hos Descartes och
Piaget lägger tyngdpunkten på människans förmåga att förstå och skapa begrepp. I det
sociokulturella perspektivet, som har sina rötter hos Dewy, Mead, Vygotskij och Bakhtin
konstrueras kunskap genom praktisk aktivitet där grupper av människor samverkar. I den
sociokulturella traditionen så betonas även att kunskap är beroende av den kultur som den är
en del utav. (Dysthe, 2003)

Behavioristisk kunskapsteori
Dysthe menar att den behavioristiska kunskaps- och inlärningsteorin har haft ett stort
inflytande på undervisning i många länder. De flesta läroböckerna och de metoder som
används inom skolan är utformade efter denna teori, som utgår från att kunskap finns utanför
individen och avgränsas och delas. Varje område som ska läras in delas då upp i små steg och
när ett steg uppnåtts fås en belöning. Genom att göra varje steg så kort som möjligt ökar
möjligheterna att lyckas och riskerna att göra fel minimeras. Ett vanligt synsätt inom denna
teori menar Dysthe är att eleverna måste lära sig grundläggande fakta innan de är kapabla att
tänka, reflektera och använda vad de har lärt sig. (Dysthe, 2003)

Kognitiva kunskapsteorier
Under senare tid, från 1940-talet och framåt, uppstod skolor med ett kognitivt förhållningssätt.
I dessa skolor har problemlösningen i många fall varit en central del. Inom denna kunskaps
teori tillåts eleverna reflektera och skapa sig en helhetsförståelse. Eleverna tar emot
information, tolkar den och sätter ihop det med vad de redan vet för att sedan omorganisera
sin tidigare kunskap för att den nya förståelsen ska passa in. Ett grundläggande begrepp inom
den kognitiva teorin är enligt Dysthe förmågan att reflektera över sitt eget tänkande och
lärande. (Dysthe, 2003)



8

Sociokulturella kunskapsteorier
Dysthe menar att lärande sker överallt hela tiden och lärande är sammankopplat med samspel
med andra. Hon förespråkar därför det sociokulturella synsättet på kunskap och inlärning och
menar att skolan bör skapa en läromiljö som liknar livet utanför så mycket som möjligt och
förbereda eleverna för ett livslångt lärande. I denna form av lärande är kommunikativa
processer förutsättningar för människans lärande och utveckling. Genom att lyssna, samtala,
härma och samverka med andra erhålles delar av kunskaper och färdigheter. Språk och
kommunikation är inte bara ett medel för lärande utan det är basen för lärande. Interaktioner
mellan andra individer ex. lärare och klasskamrater är avgörande för vad som lärs. Beroende
på gruppens samansättning sker olika typer av lärande.  Dysthe menar också att det inte finns
någon entydig sociokulturell teori om kunskap, utan att det finns en mängd olika riktningar.

Dualistiskt och integrerat kunskapsperspektiv
Katarina Swartling-Widerström (2005) har tittat på vad som sägs om kroppen och
kunskapsbegreppet i skolans styrdokument, Lpo 94 och idrott och hälsas nationella kursplan.
Forskningen på kunskapsbegreppet i skolans styrdokument är intressant i detta sammanhang.

Swartling-Widerström har konstruerat två perspektiv, ur vilka kroppen och således också
kunskap kan ses ur. Dessa är det dualistiska och integrerade perspektivet. Det dualistiska
perspektivet ser kropp och själ skilda från varandra. René Descartes teorier om att människan
är uppdelad i en tänkande och en materiell existensform hamnar i denna kategori. Han ser
kroppen som något som saknar förnuft och medvetande vilket leder till att kunskap ses som
teoretisk kunskap och färdigheter har blivit sammankopplat med kroppens görande.
Swartling-Widerstöm menar att Descartes synsätt på kunskap har påverkat skolans
verksamhet genom att ämnena delats in teoretiska och paktiskt/estetiska, där de praktiska
ämnena inte uppfattas som kunskaps- utan som färdighetsämnen.

Inom det integrerade perspektivet finns inget avstånd mellan kropp och själ. Inom denna
kategori så kan inte ett ”jag” existera utan en kropp. Det är kroppen som gör omvärlden synlig
för oss precis på samma sätt kommunicerar människan med omvärlden genom kroppen. Ur
detta synsätt har all mänsklig erfarenhet och kunskap sin utgångspunkt från kroppen.
Kunskap blir således att förstå de sammanhang i vilken den aktuella kunskapen är användbar.
Swartling-Widerstöm sammanfattar det integrerade perspektivet på följande sätt:
”Kunskap skapas och bärs av människor och dess värde ligger i att den kan användas.”
(Swartling-Widerström, 2005, sid. 5)

Det Swartling-Widerström har kommit fram till med sin studie av Lpo 94 och
betygskriterierna i Idrott och hälsa är att formuleringen av kunskapsbegreppet där är ganska
vaga. Där nämns de fyra kunskapsformer, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, men
vad begreppen innebär framgår inte av läroplanen. Det står även att de fyra kunskapsformerna
är relaterade till varandra och att kunskapen ska vara användbar. Samtidigt så framhålls även
att fakta och förståelse är teoretiska kunskapsformer till skillnad från färdighet och
förtrogenhet som är praktiska. Swartlig- Widerström fann även att det finns en obalans mellan
kunskapsformerna i de olika målen och i betygskriterierna i kursplanen för idrott och hälsa.
Det finns där en tudelning mellan färdighet på ena sidan och fakta och förståelse på den andra.
Formuleringar som ”tillämpa kunskaper” hänger samman med det dualistiska perspektivet
medan formuleringar som ”använda” istället visar på det integrerade synsättet

Swartling-Widerström slutsatser blir således att i Lpo 94 så har den praktiska kunskapen
uppvärderas från att uppfattas som tillämpad teori till att vara en egen kunskapsform. Hon
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menar dock att det fortfarande finns en uppdelning mellan teori och praktik. Det finns således
spänning mellan det dualistiska och integrerade perspektivet i läroplanen.

Olika former av kunskap
Under olika tidsepoker har olika kunskapskvalitéer ansetts som värdefulla. I det moderna
samhället har de logiska och teoretiska kunskaperna varit de viktigaste. Det har funnits en
föreställning om att denna kunskap är något som är överordnat den praktiska. Det har dock
börjat komma en vändning kring detta synsätt i de svenska läroplanerna. I Lpo 94 är detta
mycket tydligt. Där resoneras kring fyra olika kunskapsformer som samspelar och är
förutsättningarna för varandra. De fyra kunskapsformerna presenteras i Skola för bildning
1992:4 (Ekberg & Erberth, 2000).

De fyra kunskaps former som nämns i Lpo 94 är faktakunskap, förståelsekunskap,
färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. I boken lärarrollen i förändring så diskuterar
Leif Isberg (1996) kring dessa begrepp. Han skriver att faktakunskap handlar om information
och regler och att det är en form av kunskap som är mätbar. Förståelsekunskapen menar han
har en kvalitativ dimension. Där handlar det om att tillägna sig begrepp och strukturer inom
olika ämnesområden. Isberg beskriver färdighetskunskap som en praktisk kunskapsform, den
innebär att något kan utföras. Förtrogenhetskunskap är den kunskap som är tyst och
underförstådd. Denna fås i stort sett bara genom att vistas i verksamheten där den finns. Isberg
menar vidare att fakta- och förståelsekunskap hänger ihop. Förståelsen hjälper oss att uppfatta
fakta samtidigt som fakta hjälper oss att förstå. Isberg påpekar även att det inte finns någon
strikt uppdelning av kunskapsformer i verkligheten utan att alla former förekommer inom alla
kunskapsområden men att betoningen av dem varierar.

Kunskapssyn i dagen skola
Synen på kunskap och lärande har betydelse för hur undervisningen organiseras i skolan.
Kunskapssynen speglar sig även i bedömningen av lärandet, i skolans fall genom betyg. Den
kunskapssyn som utmärker den svenska skolans nuvarande styrdokument utgår från att
kunskap är något som människan konstruerar. Lärande betraktas som bunden i ett
sammanhang. Elevernas lärande ses både som en aktiv individuell process och en social
process. (Annerstedt, 2002)

Vi lever idag i ett informationssamhälle. Hansson och Uneståhl (2005) diskuterar  kring vad
ett överflöd på information och kunskap kan leda till. De menar att för mycket information
kan leda till avskärmning från informationsflödet eftersom sovra och prioritera inte hinns
med. De anser också att för mycket information även kan  hindra det egna tänkande och vara
ett stort hinder mot framåtskridande. Målet med skolan är att eleverna ska tillägna sig
kunskap. I skolan kontrolleras om den information lärarna ger omvandlas i eleverna till
kunskap. Skolor som visar upp de bästa kunskapsresultaten blir de bästa skolorna. (Hansson
& Uneståhl, 2005) Det finns dock de som menar att skolans mål är mer än att ge kunskap.

”Målet är att förbereda eleverna för ett bra vuxenliv, det vill säga
att hjälpa eleverna att få den ’livskompetens’ som leder till att man
’fungerar bra och mår bra’.” (Hansson & Uneståhl, 2005, sid. 18)

Kunskapssyn inom idrott och hälsa
Ekberg och Erberth (2000) menar att det är svårt att göra en redogörelse för vilka kunskaper
eleverna får i ämnet idrott och hälsa. Många gånger anser eleverna inte att de får speciellt
mycket kunskaper i ämnet idrott och hälsa. Genom att utgå från de fyra kunskapsformerna
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som står angivna i läroplanen menar de att man se att eleverna tillägnar sig en mängd
kunskaper, kanske inte teoretiska men färdighet och förtrogenhetskunskap. Ekberg och
Erberth tror att eleverna många gånger inte är medvetna om att färdighet och förtrogenhet
också är en form av kunskap, eller att de inte anser att dessa former är lika mycket värda.

Betygsättning inom idrott och hälsa
Annerstedt (2002) har undersökt hur betygsättning sker inom ämnet idrott och hälsa. Han
konstaterar att det finns en bedömnings problematik inom detta ämne. Annerstedt påpekar att
ämnet idrott och hälsa är den enda kurs i gymnasieskolan som inte behöver räknas med när
studenterna söker till en högre utbildning. Han anser att förklaringen till detta måste bero på
okunskap och brist på förståelse av vad ämnet syftar till och innehåller.

I dagens skola finns ett mål- eller kunskapsrelaterat betygssystem och kunskaperna bedöms i i
förhållande till mål och kriterier. Annerstedt menar att betygskriterierna i idrott och hälsa är
konstruerade för att de ska passa olika typer av innehåll och arbetsmetoder. Detta gör att
kriterierna blir mycket svårtolkade. Han poängterar också att målen alltid måste vara
utgångspunkten för bedömning och betygsättning. Närvaro, ambition och flit  kan således inte
utgöra grunden för betygsättningen. Annerstedt belyser dock att närvaro och ambition är
medel för att nå målen i idrott och hälsa. Annerstedt menar också att bedöma elever i idrott
och hälsa brukar betraktas som annorlunda från att bedöma elever i andra ämnen, eftersom det
inom idrottsämnet fokuseras på färdighet.

Idrottsämnet
Det är först under 2000-talets som forskare på allvar har börjat intressera sig för skolans ämne
idrott och hälsa (Larsson & Redelius, 2003). Det har tidigare förekommit annan forskning
t.ex. Annerstedt, men idag så är det betydligt fler som forskar i ämnet. Före 2000-talet så har
det även förekommit en stor offentlig debatt och idrott och hälsa, men denna har främst
baserats på olika personers tyckande och inte varit baserade på vetenskap. Det har funnits en
oklarhet i hur ämnet ska ses på och vad som är dess mål samt syfte.

Skolverkets nationella utvärdering av ämnet idrott och hälsa
2002 genomförde Skolverket en nationell utvärdering av ämnet idrott och hälsa. 2003
publicerades resultatet för att sedan kompletteras med en djupare analys som publicerades år
2005 (Skolverket, 2005a). För att få en så bra bild som möjligt av ämnet valde de att
genomföra en rad olika delstudier. Vissa delstudier baserades på enkäter och andra på
intervjuer. Man tog del av skolledares, lärares och elevers åsikter om idrottsämnet. Man
analyserade även lokala arbetsplaner och betygskriterier. Det Skolverket kom fram till i sin
utvärdering var bl.a. att:

• Skolledarna anser att ämnet idrott och hälsa är viktigt i förhållande till andra ämnen.
De menar också att det finns en stor förståelse bland andra lärare för ämnet.
Skolledarna anser att de viktigaste lärdomarna i idrott och hälsa är att ha roligt genom
fysisk aktivitet, ge förbättrad fysisk aktivitet, ge bättre självförtroende och att lära om
hälsa.

• Idrottslärare trivs i regel mycket bra med sitt arbete. De anser att de viktigaste
lärdomarna eleverna får från idrottsundervisningen är att eleverna har roligt genom
fysisk aktivitet, att eleverna lär sig samarbeta och att eleverna får en förbättrad fysik.
Det finns dock en stor spridning på vad som idrottslärarna anser vara den viktigaste
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aktiviteten. Aktiviteter som samarbetsövningar, lekar samt träning och motion hamnar
dock högt upp på listan.

• Det eleverna uppger att de lär sig på idrottslektionerna är olika idrottsaktiviteter, att
man mår bra av att röra på sig och att ta hänsyn till både pojkar och flickor. De anger
också att ämnet har bidragit till att de får lust att röra på sig och att de utvecklar en
positiv syn på kroppen.

• Genom observationer av idrottslektioner fann Skolverket att det mycket sällan
förekom att eleverna fick tid till att reflektera, samtala och diskutera på lektionerna.
Det visade sig att det till mycket stor del handlade om att skapa en vana till aktivitet
hos eleven. Det ligger således ett aktivfokus under lektionerna.

Skolverkets utvärdering finner att idrott och hälsa är ett ämne för rörelse och inte för lärande.
Denna slutsats bygger på att det saknas utrymme för reflektion, samtal och diskussion på
lektionerna vilket leder till att det som ska läras är ”taget för givet”. När de studerade hur
lärarna sätter betyg fann de att bara eleven är ombytt får han/hon betyget G. Det krävs sällan
några prestationer för att bli godkänd. Skolverkets utredningsgrupp menar att det kan vara så
att lärarna anser att lärande sker bara eleven är ombytt. Lärarna kan även anse att det
viktigaste inte är att lära sig något utan att vara aktiv och skapar en vana hos eleven att vara
aktiv även i framtiden.

Studien Skola-Idrott-Hälsa
Även Håkan Larsson och Karin Redelius på Idrottshögskolan i Stockholm har genomfört en
omfattande undersökning av ämnet idrott och hälsa under 2000-talets tidigare del. Studien
kallas Skola-Idrott-Hälsa och kom till för att försöka reda ut de oklarheter kring syfte och mål
med undervisningen, som finns kring ämnet idrott och hälsa i skolan. Studien består av en
serie rapporter och artiklar från tre sammanflätade undersökningar. Den första
undersökningen, idrott och hälsa under skolåren, finansierades av Idrottshögskolan i
Stockholm. Datainsamlingen till studien skedde 2001. I studien intervjuades ett 70-tal lärare i
ämnet idrott och hälsa. 2004 publicerades resultatet i boken Mellan nytta och nöje. Bilder av
ämnet idrott och hälsa.

Björn Sandahl (2004) har studerat vad ämnet idrott och hälsa har innehållit under 1900-talets
senare del. Detta ger bl.a. information om hur ämnet setts på hur det har legitimerats. Sandahl
skriver att innehållet i skolans idrottsundervisning är resultatet av maktkampen mellan olika
intressegrupper. Vilka grupperna är förändras över tid. Sandahl menar att det idag är främst en
maktkamp mellan Stadsmakten och föreningsidrotten. Han har i sin studie kommit fram till att
läro- och kursplaner inte har haft någon direkt inverkan på de aktiviteter som förekommit på
idrottslektionerna. Han menar att det är idrottsläraren och de idrottsintresserade eleverna som
tillstor del bestämmer vilka aktiviteter som förekommer på idrottslektionerna. På detta sätt
blir skolidrotten lik föreningsidrotten. Sandahl tar i sin rapport upp att idrottslärarkåren är på
väg att förändras. Från att bara utbildat rena idrottslärare utbildas idag tvåämneslärare. Detta
tror Sandahl kan ha betydelse för hur lektionerna i idrott och hälsa genomförs. Kanske
kommer fokus att flyttas från idrotten mot pedagogik och att lärarkåren i idrott börjar
identifiera sig mer som lärare än som idrottslärare.

Håkan Larsson (2004) fil dr i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot idrott och
fritidskultur vid Lärarhögskolan i Stockholm har studerat vad ämnet idrott och hälsa är för
något sett ur elevernas perspektiv. Han har tagit del av både enkäter och intervjuer för att få
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en bild utav hur eleverna uppfattar ämnet. Larsson fann att eleverna tyckte att idrottsämnet var
roligt men att de hade svårt att tala om vad de lärde sig på idrottslektionerna. När eleverna fått
frågan om lärande ställd på ett annat sätt svarade eleverna att de främst lärde sig olika sporter
och regler. Eleverna utgår således från idrottens egenvärde när de ser till lärandet. Det är
själva utövandet som är det viktiga, inte vad det eventuellt leder till i träningshänseende eller
vad de lär sig i eller genom dem.

Idrott och hälsas status och legitimitet
Annerstedt (2004) har i sin bok Idrottsundervisning, ämnet idrott och hälsas didaktik,
diskuterat kring yrkesstatusen och synen på ämnet. När han sammanställde
forskningsrapporter fann han att idrottslärare ofta har ett lågt socialt anseende. Inte i alla
länder, men i många. Idrott och hälsa ses också som ett ämne där eleverna inte tillhandahåller
några livsnödvändiga kunskaper och Annerstedt hävdar att det är idrottsämnet låga status som
överförs på idrottslärarnas yrkesstatus. Han menar också att av tradition värderas teoretiska
kunskaper högre än praktiska kunskaper och detta har visat sig i skolvärlden genom att lärare i
praktiska ämnen har haft lägre lön och fler undervisningstimmar. En förklaring till
idrottsämnets låga status kan enligt Annerstedt vara uppfattningen om att ämnets innehåll
endast anses handla om fysisk aktivitet och därför inte kan bidra till att utveckla eleverna
kognitivt, som många gånger ses som skolans viktigaste uppgift. Anledningen till att ämnet
funnits med i läroplanerna är antagande om att fysiska aktiviteter bidrar till att utveckla
elevernas sociala färdigheter, moraluppfattning, lydnad och hälsa. Annerstedt har även tagit
del av forskning som menar att idrottsämnets låga status kan bero på att ämnet består av
många separata aktiviteter och kunskapsområden, som sällan sätts ihop till en enhet. Andra
saker som kan ha spelat in är det att idrottslärarna har samarbetat för lite med andra lärare och
på så vis hamnat på sidan om.

1991 skrev Annerstedt en avhandling som fokuserade på vilken syn idrottslärare har på sitt
ämne. Enligt Suzanne Lundvall (2004) har denna avhandling fortfarande stor giltighet trots att
den är närmare femton år gammal. Annerstedt kommer i sin avhandling fram till att
idrottslärarnas synsätt på hur idrottsämnets legitimeras kan delas in i sex olika kategorier.
Dessa kategorier är:

A: att det tillgodoser ett behov för stunden.
B: dess förhållande till andra ämnen
C: att det tillgodoser övergripande mål
D: att det utvecklar fysiska egenskaper
E: dess karaktär av ett orienteringsämne
F: att man lär sig kunskaper och färdigheter som är specifika för ämnet.

Annerstedt konstaterar att det inte råder någon enhetlig syn på vad som legitimerar
idrottsämnet som ett obligatoriskt skolämne. Utan de lärare, lärarkandidater och lärarutbildare
som han intervjuat har ganska skilda uppfattningar om vad idrottsämnet går ut på. Svaren är
jämt fördelade mellan de olika kategorierna. Annerstedt menar dock att det endast är kategori
F som kan legitimera ämnet. Detta eftersom denna kategori syftar till att eleverna ska tillägna
sig ämnesspecifika kunskaper och färdigheter. I kategori F sätts således lärandet i centrum.

Internationell forskning
Jane Meckbach och Suzanne Söderström (2002) har sammanfattat internationell forskning
inom idrottsämnet. De konstaterade att 1997 hamnade Sverige på 24 plats av 25 undersökta
länder i Europa, i undersökning om hur mycket tid per vecka som användes till
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idrottsundervisning i skolan. Sverige har med sina 25 timmar inte ens hälften av den tid som
avsätts till idrottsundervisning i Schweiz och Frankrike.

Hardman & Marsall (2000) har skrivit en artikel som ger en lägesbeskrivning av idrottsämnet
världen över. De visar på att idrottsämnets status är låg i många länder och att idrottsämnet
har drabbats av nedskärningar både tidsmässigt och finansiellt. Utbildningsnivån på lärare
som undervisar i idrott är låg, främst på de lägre stadierna.  Lärarna har även olika tolkningar
på vad ämnet står för och vad de faktiskt undervisar i. I rapporten framkommer även att
många skolledare, ämneslärare och föräldrar är negativa till ämnet. Det är många som hävdar
att idrottsämnet saknar ett utbildningsvärde.

Sammanfattning av tidigare forskning
När jag tog del av tidigare forskning om idrottsämnet i allmänhet, fann jag att det under de
senaste åren från 2000 fram till idag förekommit en hel del forskning om kunskap inom idrott
och hälsa samt kring statusen på idrottsämnet. Skolverket har genomfört en stor utvärdering
av elevers, lärares och skolledningens syn ämnet idrott och hälsa. Utvärderingen ger en bra
lägesrapport om hur det står till med idrottsämnet idag. Idrottshögskolan i Stockholm har även
de gjort en omfattande studie på ämnet idrott och hälsa i skolan. Dessa undersökningar fick
därför ligga som grund till min undersökning. Det jag saknande i den tidigare forskningen var
vilken typ av kunskap och hur det inom skolvärlden ses på den kunskap som förmedlas i
ämnet idrott och hälsa. Jag saknade även vad det är som bestämmer ett ämnes status samt hur
status och kunskap är sammankopplade till varandra. Min studie berör de områden jag
saknade i den tidigare forskningen.

4. Syfte
Syftet med detta arbete är att beskriva och förstå hur några idrottslärare ser på kunskap och
vad de anser att ämnet idrott och hälsa har för status.

Frågeställningar
- Hur ser några idrottslärare på kunskapsbildning som sker hos eleverna inom idrott och
hälsa?

 -Vad säger lärarnas sätt att undervisa, val av lektionsinnehåll samt hur de resonerar om
betygskriterier om deras syn på kunskap?

- Hur upplever idrottslärarna ämnet idrott och hälsas status bland dem själva och andra inom
skolan?



14

5. Metod

Ämnesval
Under tiden på lärarutbildningen har begreppet kunskap många gånger stått i fokus. Vad är
kunskap? Är en fråga som ställts många gånger och fått lika många svar. En annan sak som
även debatteras flitigt är läraryrket som profession. Många diskussioner under utbildningen
har handlat om hur statusen på läraryrket kan höjas. Under min tid på lärarutbildningen har
jag upptäckt att kunskap kan ses på många olika sätt och att lärare i praktiska ämnen många
gånger tillskrivs en lägre status än lärare i teoretiska ämnen. Eftersom jag ska bli idrottslärare
beslutade jag mig därför att titta närmare på hur idrottslärare ser på den kunskap som
konstrueras i idrott och hälsa och hur de upplever ämnets status.

Intervjustudie
Jag valde att göra en intervjustudie kring ämnet kunskap och status. Detta eftersom jag anser
att kunskap är ett svår definierat begrepp och att en enkätstudie inte skulle generera
rättvisande svar på mina frågor. Undersökningen blir därför av kvalitativ karaktär. Jag har
försökt att utgå från en fenomenografisk ansats (Annerstedt, 1991) när jag planerade mina
intervjuer. Fenomenografi är en kvalitativt inriktad empiriskt forskningsansats som intresserar
sig för människor uppfattningar av olika aspekter av omvärlden. I fenomenografin studerar
man inte hur något är, utan hur något uppfattas vara. I detta arbete har således inte
idrottsämnet i sig studerats utan, idrottslärares tankar om idrottsämnet i skolan.

Intervjufrågor
Tillvägagångssättet vid intervjuerna var att först att konstruera intervjufrågor utifrån mina
frågeställningar. Inom fenomenografin brukar samma typ av frågeställningar återkomma fast
ur en annan infallsvinkel. Detta för att få en större inblick i intervjupersonens uppfattningar.
Jag valde att dela upp frågorna i fyra kategorier: Legitimering av idrottsämnet, Kunskapssyn
inom idrott och hälsa, Idrott och hälsas status samt Allmänt om kunskapssyn och status.
Samtliga frågor berörde kunskaps- och statusbegreppet, men ur olika synvinklar. Några av
frågorna gav svar på vad lärarna ansåg om kunskap, medan andra visade på om deras
undervisning stämde överens med deras synsätt.  Innan jag gick in på frågorna rörande min
studie, ställde jag bakgrundsfrågor av en mer generell karaktär, för att få information om vad
lärarna hade för utbildning, hur länge de arbetat inom yrket och hur deras
undervisningssituation såg ut. Bakgrundsinformationen togs med för att få en tydligare bild av
idrottslärarna. När jag hade formulerat mina frågor lät jag min handledare, kurskamrater och
närstående läsa igenom frågorna och komma med kommentarer. Jag genomförde även en
provintervju med en för mig känd idrottslärare, för att se hur frågorna fungerade. Detta
resulterade i att jag ändrade ordning på frågorna och omformulerade några av dem. (Se bilaga
1)

Urval
Jag valde att kontakta tre skolor, en kommunalgymnasieskola, en kommunalgrundskola (år 6-
9) och en friskola med idrottsprofil (år 7-9). Friskolan kom jag i kontakt med efter att ha varit
på ett informationsmöte om deras kommande verksamhet i Umeå under våren 2005. Efter
som denna friskola ej ännu finns i Västerbotten kontaktade jag därför istället denna friskola
utanför Västerbottens landskapsgräns. Årskursfördelningen är således ej slumpvist genomförd
utan jag styrde den för att få en så bred urvals grupp som möjligt. Utfallet av
könsfördelningen, ålder, år i yrket är dock slumpvis gjord. Genom att jag kontaktade tre olika
skolor tog jag kontakt med samtliga idrottslärare som jobbade där. Jag sökte upp lärarna på
skolorna genom att gå in på skolornas hemsidor och sedan kontakta dem via mejl, där jag
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beskrev min studie och frågade om de ville låta sig intervjuas. Jag skickade ut mejl till 7
lärare (det totala antalet undervisande idrottslärare vid skolorna) vid de tre olika skolorna.
Samtliga lärare tyckte att studien lät intressant och ville delta i en intervju. Jag tog
telefonkontakt med intervjupersonerna och bestämde en tid när intervjun skulle genomföras.
Tyvärr kunde ej en lärare från gymnasieskolan medverka, därför att denna ej hade tid.

Försökspersoner
Intervjustudiens urval var en manlig gymnasielärare, två lärare, en man och en kvinna, vid
den kommunala grundskolan och tre lärare, två män och en kvinna, vid friskolan med
idrottsprofil (se tabell 2). De kommunala skolorna är belägna i Västerbotten medan friskolan
finns i landets södra delar. Intervjupersonerna hade en ålder mellan 28-58. Alla lärarna hade
lärarutbildning. Samtliga var även utbildade i ett andra ämne men endast två undervisade det
för närvarande. En lärare hade en utländsk utbildning, övriga var utbildade i Sverige. Lärarna
som intervjuades hade arbetat som idrottslärare mellan 1 och 25 år. Två utav lärarna hade
jobbat inom andra områden tidigare. Alla skolorna hade totalt ca 300 elever, medan antalet
elever lärarna undervisade i idrott varierade från 70st upp till 300. Lärarna vid friskolan
undervisade det största elevantalet eftersom de där delat upp idrott och hälsa i kurser och
undervisade samtliga skolans klasser inom olika områden. I gymnasiet hade eleverna ca 60
min idrott och hälsa per vecka, i den kommunala grundskolan hade eleverna ca 2x60 min
idrott i veckan och vid friskolan med idrottsprofil hade eleverna 3x90min idrott i veckan.
Nedan finns en sammanställning över de sex lärarna som ingick i studien

Tabell 2. Intervjupersonerna som ingick i studien

Namn (fingerat) Ålder Skolform År i yrket Antal elever som läraren undervisar i
Idrott och hälsa

Otto 58 Friskola (åk 7-9) 20 300
Britta 49 Friskola (åk 7-9) 25 300
Fredrik 34 Friskola (åk 7-9) 8 300
Lars 48 Kommunal (åk 6-9) 4 160
Anna 27 Kommunal (åk 6-9) 3 160
Johan 28 Kommunal (gymnasie) 1 70

Datainsamling
Tre utav intervjuerna genomfördes över telefon, med tanke på det långa avståndet till skolan.
De övriga intervjuer genomfördes på avskilda plaster, där endast intervjuaren och den
intervjuade närvarade. Samtliga intervjuer följde dock samma mall. Innan intervjun startades
förklarade jag syftet med studien. Jag berättade även att samtalet skulle spelas in och
garanterade samtidigt deras anonymitet. Telefon intervjuerna spelades in på en dator och de
tre övriga spelades in på en mp3-spelare. Jag startade inspelningen när jag började ställa
frågorna rörande min studie. Bakgrundsfrågorna antecknades således endast. Intervjuerna tog
mellan 30 min och 60 min att genomföra och utfördes under en tidsperiod av två veckor. Efter
genomförandet skrevs intervjuerna ner ordagrant för att sedan kunna analyseras vidare.
Intervjuerna lästes igenom och anteckningar fördes över saker jag tycke var intressanta. I
analysarbetet utgick jag från den sociokulturella kunskapsteorin (Dysthe, 2003) samt det
dualistiska och integrerade kunskapsperspektiven (Swartling-Widerström, 2005). Jag valde att
utgå ifrån den sociokulturella kunskapsteorin i min analys efter som jag anser att det är
kunskapssyn som är aktuell idag och att den finns representerad i skolans senaste
styrdokument i skolan senaste styrdokument. Det integrerade kunskapsperspektivet tycker jag
man kan koppla samman till det sociokulturella kunskapsteorin, därför valde jag att även
analysera svaren utifrån det dualistiska och integrerade kunskapsperspektiven.
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Tillförlitlighet
I urvals undersökningar finns det alltid en osäkerhet då alla individer i en population inte
undersöks. Vid användandet av intervjuer som datainsamlingsmetod, är det alltid en
balansgång i kravet på djup i analysen och kravet på att få så många olika uppfattningar som
möjligt i populationen. (Annerstedt, 1991) I en intervjustudie på endast sex idrottslärare kan
därför resultatet inte generaliseras till alla idrottslärare utan man får endast en glimt av de
olika uppfattningarna som finns bland idrottslärare. Ett annat validitetsproblem med intervjuer
är tolkningen av svaren. De kan tolkas på olika nivåer, allt från att man tolkar det den
intervjuade säger ordagrant, till att intervjuaren gör egna tolkningar av svaren
(Ekholm&Fransson, 1992). Det är även svårt att veta om personen som intervjuas och
intervjuaren uttalar sig om samma sak (Annerstedt, 1991). Svaren kan vara snedvridna med
anledning av att den intervjuade svarar det som förväntas (Ekholm&Fransson, 1992). Detta
försökte jag i möjligaste mån komma undan genom att ställa frågor ur olika perspektiv, som
beskrev samma företeelser.

6. Resultat och analys
Här sammanfattas resultatet av intervjuerna med idrottslärarna. När jag skriver idrottslärare
och lärare, syftar jag på de personer som deltog i intervjun. Jag presenterar även vilken lärare
som sagt vad utifrån tabell 2. Detta för att en få en bild vem det är som sagt vad. Jag kommer
dock inte göra någon djupare analys av de olika lärarnas åsikter. Resultatet är en beskrivning
av de medverkande lärarnas åsikter kring kunskap och status. Jag har delat upp svaren under
fyra kategorier, samma kategorier som jag använde mig utav när jag konstruerade
intervjufrågorna. Den första kategorin Legitimering av idrottsämnet svarar på lärarnas åsikter
om varför de tycker att idrott och hälsa ska vara ett obligatoriskt ämne i skolan samt om de
tycker att idrott och hälsa är ett bra namn på ämnet. I den andra kategorin Kunskapssyn inom
idrott och hälsa presenteras hur idrottslärarnas kunskapssyn kommer till uttryck i deras
undervisning och vid betygsättning. Under den tredje kategorin Idrott och hälsas status
kommer lärarnas uppfattning om skolämnens status till uttryck. I den fjärde kategorin Allmänt
om kunskap och status framkommer lärarnas åsikter om hur de uppfattar kunskapsbegreppet i
läroplanen.

 För att tydliggöra resultatet och åsikter använder jag mig av citat. Redovisningen sker så att
det framgår vilken lärare som sagt vad. Detta för att sedan kunna diskutera om det finns
skillnader i synsätt mellan de olika lärarna. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning av
huvudpunkterna kring kunskapssyn och status, som kommit fram vid intervjuerna med

Legitimering av idrottsämnet
På frågan om idrottslärarna tycker att ämnet ska vara ett obligatoriskt ämne i skolan, är det
ingen som tvekar att säga ja. Formuleringar som, ”givetvis”, ”absolut” och ”det måste det
vara” förekom hos alla idrottslärarna. När de sedan skulle motivera varför ämnet ska vara
obligatoriskt, var svaren inte lika självklara längre. Flera lärare ansåg dock att genom skolan
nås alla barn och ungdomar och skulle ämnet göras frivilligt  skulle de elever som var i störst
behov av att ha ämnet, välja bort det.

”Ja om man inte…paus…har det obligatoriskt, det som händer då 
är att de som skulle behöva det väljer bort det.”
(Lars, grundskolelärare)

Skolan är den punkten där man träffar alla. Där går ju alla och ja 
givetvis om man skulle ha det frivilligt då, på vår skola kanske det 
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inte skulle vara något problem, då skulle alla ändå vilja ha det, men
om man tittar på andra ställen så är det många som inte skulle 
idrotta. (Britta, friskola)

De flesta lärarna menar också att ämnet är viktigt för att få en positiv bild av idrott, motion
samt kunskap om hälsa. Anna framhåller tydligt de kunskaper som eleven får på
idrottslektionerna. De kunskaper som hon nämner är: Kunskap om kroppen, balans, motorik
och att kunna genomföra olika idrotter.

Namnet på ämnet idrott och hälsa talar om vad ämnet syftar till. Lärarna fick därför besvara
frågan om de tycker att namnet idrott och hälsa speglar ämnets innehåll. Detta hade lärarna
skilda uppfattningar om. Några erkänner direkt att de aldrig har funderat i dessa banor. Otto
tycker att hälsa borde plockas bort från namnet och att ämnet bara skulle kallas idrott.

”Jag skulle kalla det bara idrott. För att vi förstår liksom att man 
gör det för att bli friska. Däremot så anser jag att de här 
hälsofrågor, kan man driva på annat sätt i skolan.” (Otto, friskola)

De övriga lärarna är positivt inställda till att namnet idrott har kompletterats med hälsa. Två
kvinnliga lärare påpekar att eleverna har svårt att förstå att ämnet inte bara går ut på att bli
svettig och spela match inom olika sporter. De anser att eleverna inte förstår att hälsa är en del
av ämnet. Den ena läraren uttrycker sig på följande sätt:

”…det är för mycket idrott i det tycker jag, än vad det är hälsa. 
Hälsan är som så här en liten minimal bit, sen blir det väldigt 
mycket idrott… Så att Hälsa och idrott, eller någonting.”
(Anna, grundskolelärare)

Kunskapssyn inom idrott och hälsa
Hur lärarna ser på kunskap kommer indirekt till uttryck i vad de använder sig utav för
metoder i deras undervisning. Hur lärarna lägger upp sin undervisning kan således tala om de
ser på kunskap som något som produceras av eleverna i ett sammanhang eller ifall de ser
kunskap som något som förmedlas via läraren till eleverna. Lärarna hade ganska svårt att
beskriva hur de arbetar. Frågan fick många gånger ställas om och preciseras. Det framkom då
att de flesta lärarna försökte variera sin undervisning. Det förekommer både lärarstyrda
moment och aktiviteter där eleverna själva fick lösa problem. I de lägre åldrarna var
lektionerna i idrott och hälsa mer lärarstyrda medan eleverna fick mer ansvar i de högre
årskurserna. De flesta lärarna ansåg också att undervisningssätt och metoder beror på vilken
grupp de undervisar.

”Ja jag gör på alla möjlig olika vis det är det som är grejen så att 
den blir väldigt olika, det handlar egentligen om vilken slags 
klass man har, med en klass kan man göra på ett sätt medan nästa 
klass då går det inte det är omöjligt man måste ta någon annan väg 
för att få det att fungera” (Lars, grundskolelärare)

Lärarna från friskolan visade på ett tydigt stegrade elevansvar. Det var också lärarna på
friskolan som betonade att det var viktigt att eleverna fick diskutera och resonera. Tid till
detta togs i början och slutet av lektionerna och de försökte även i möjligaste mån väva in det
under själva idrottsaktiviteten.
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”jag har… försöker alltid att ha liksom, få se, man har någon slags 
diskussion med eleverna under lektionerna gärna i början och i 
slutet då på nått sätt…Att man pratar om saker och ting för det 
tycker jag är viktigt” ( Fredrik, friskola)

På frågan om elever tillägnar sig olika former av kunskap vid olika undervisningssätt, hade
lärarna också svårt att svara. Svaren som kom hamnade ofta långt ifrån den ursprungliga
frågan. Lärarna menade dock att valet av metod var av betydelse för hur motiverade eleverna
blev för undervisningen och att detta är av betydelse för hur bra lektionen gick.

Det viktigaste med undervisningen ansåg de flesta idrottslärarna vara att få alla eleverna att
vara aktiva. Detta sades av alla lärare som ingick i intervjun.

”…att alla ska vara med…alla ska vara med till att börja med, det 
är jätteviktigt.” (Anna, grundskolelärare)

”Målet är som jag sa innan, att alla ska vara aktiva.”
(Britta, friskola)

Dessa svar kan tolkas på två sätt. Antingen kan det ses som om att eleven måste vara aktiv för
att tillägna sig kunskaper inom idrott och hälsa, d.v.s. en integrerad kunskapssyn samt även ett
sociokulturellt kunskapsperspektiv. Det andra perspektivet svaren kan tolkas ur är att man inte
tycker att det sker någon närmare kunskapsförmedling, utan att målet är att röra på sig. I detta
synsätt finns ingen kunskapssyn alls, eftersom det anses att det inte förmedlas någon kunskap.

I svaren framkom efterhand också att det var viktigt att alla skulle försöka lära sig något.
Detta visar på att lärarna tyckte att det förmedlades kunskaper på idrottslektionerna. Det
eleverna lärde sig på idrottslektionerna enligt lärarna var att de får generella idrottskunskaper,
hur olika sporter utförs, regler och taktik samt att de får veta vad begreppet hälsa står för. En
lärare på frisskolan räknade upp en rad olika moment:

”…vi går igenom momenten och försöker lära dem på något sätt att,
hur momenten fungerar från regler, lite taktik, lite teknik…Sen har 
vi teorin…olympiska spel... idealet med kropp och själ... 
människokropp, fysiologi och anatomi och tester, vi sysslar mycket 
med puls…träningslära, olika träningsformer, metoder, planering, 
träningskunskap, organisation av sporten…På de praktiska 
lektionerna då tillkommer olika samspelsmoment, just sociala saker 
just att man måste umgås med varandra trots att man också ska 
tänka på sig själv, man har lite psykologi, hur det funkar, man till 
och med pratar lite om prestations psykologi, stress.”
(Otto, friskola)

Idrottsämnets viktigaste moment ansågs av de flesta idrottslärarna vara allsidighet. Att
eleverna ges möjlighet att prova på många olika idrotter. Även i detta fall kan svaren tolkas ur
två olika perspektiv. Om allsidighet betonas för att eleven ska lära sig mycket hamnar svaren i
det integrerade och även sociokulturella perspektivet. Om idrott och hälsa ska vara allsidigt
bara för att eleverna ska hitta något de vill hålla på med i framtiden, är det svårt att hänvisa till
ett kunskaps perspektiv. Britta ansåg dock att rytm och koordination är idrott och hälsas
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viktigaste moment. Detta eftersom hon ansåg att allt baseras på just rytm och koordination.
Har en person inte rytmen kan det vara svårt att simma och springa också. Här dominerar de
praktiska kunskaperna som färdighet och förtrogenhet.

Det sociokulturella kunskapsperspektivet kom även till uttryck i de svar lärarna gav på frågan
om vad de tyckte var det viktigaste att förmedla till eleverna. Det idrottslärarna ville uppnå
var att skapa ett livslångt intresse hos eleven för idrott och rörelse. Lärarna ville ge eleverna
kunskap för att kunna fortsätta idrotta även i framtiden, då de ej längre gick i skolan samt
poängterade att spontanidrotten i stort har försvunnit och hoppades på att de skulle kunna
inspirera eleverna till att vilja idrotta på egenhand. Nedanstående citat är helt i linje med det
sociokulturella kunskapsperspektivet, eftersom det belyser att läraren strävar efter att
förmedla kunskaper som eleverna har användning av i framtiden.

”Jag tycker att vår uppgift är att de fortsätter idrotta. Att de får 
idrottsgrunder och att de sköter de och att de sen på gymnasiet och 
sen ännu äldre fortsätter att idrotta och utnyttja den här 
informationen som de fått från oss. Och då är det målet, något annat
kan man inte ha.” (Otto, friskola)

Betygskriterier och hur lärare bedömer på eleverna inom ämnet idrott och hälsa speglar vad
idrottslärarna har för krav på att eleverna skall lära sig och ha för kunskap i ämnet.
Idrottslärarna som ingick i denna studie ansåg för att en elev skulle få betyget Godkänd
krävdes av eleven att de försökte och hade god närvaro. Det var endast Lars som påpekade att
de var tvungna att kunna simma och orientera för att få ett godkänt betyg.

”godkänd det är ju, så här…rätt utrustad, försök allting och va en 
schysst kompis egentligen. Att inte ha sönder utrustning, eller ha 
sönder klasskamraterna… och sen då det som är, är då 
orienteringen och simningen som är det måste man klara av, det ska
ju följa, simsällskapets kriterier” (Lars, grundskolelärare)

De flesta lärare påpekade att det inte hade några prestations-, eller färdighetskrav för betyget
G. För att få ett högre betyg krävdes av eleverna att de skulle ta mer initiativ och visade på att
de har förstått helhetstänkandet kring hälsa och idrott. Det var viktigt att eleverna hade förstått
hur träning och hälsa hör ihop. Några lärare påpekade också att en elev inte kan få betyget
MVG om de har goda färdigheter men inte är engagerad på idrottslektionerna.
Johan hade svårt att svara på vad eleverna får för kunskaper under idrottslektionerna, men
presenterade när han pratade om betygen flera egenskaper elever skulle ha för att få de olika
betygen. Egenskaperna var t.ex. att ha kunskaper om människokroppen och i första hjälpen.
Att läraren inte nämnde dessa egenskaper när det var tal om vad eleverna lärde sig under
lektionerna, motiverade han med att:

Det där är ju vad de bör lära sig och jag vet inte verkligen vad de 
lär sig. Utan det där är vad de borde lära sig.”
(Johan, gymnasielärare)

Att sätta betyg upplevdes som svårt av de flesta lärarna. Idrottslärarna på friskolan
undervisade alla eleverna och när de satte betyg, satt de i en betygskonferens tillsammans.
Detta tyckte lärarna var bra och underlättade betygsättningen.



20

”vi är ju många lärare som och sätter då på varje kurs, och sen så 
stoppar vi ihop oss då. Så man sitter ju aldrig själv och sätter 
betyg och det känns bra. Då är man ju kanske på rätt nivå då. Men 
det är inte lätt alltså” (Britta, friskola)

Lars tyckte att betyg överhuvudtaget inte skulle sättas i ämnet idrott och hälsa. Detta p.g.a. att
det är svårt att mäta kunskapen hos eleverna på idrotten.

Lärarna hade svårt att säga om eleverna uppfattade att de lärde sig något på idrotten. Britta
menade att när eleverna utvärderade ämnet hade de svårt att se att de tillägnat sig några
kunskaper. När de sedan diskuterade kring detta insåg de att de faktiskt hade lärt dig en hel
del.

 ”De tänker inte på att de får kunskap, men när man sen börjar 
resonera med dem, så har eleven ju lärt mig en hel del”
(Britta, friskola)

Idrott och hälsas status
Det lärarna uppfattade vara av störst betydelse för ett skolämnes status var i alla fall ledningen
och rektorn. De menade att om inte rektorn är positiv till ämnet idrott och hälsa faller alltihop.
En lärare visade dock på att en egen inställning som idrottslärare till ämnet kan vara av
betydelse. Läraren hade märkt att ämnet hade fått mycket högre status bland ledningen och
övrig skolpersonal sedan hon kom till skolan.

”Jag tror att den har höjts, alltså, nu får jag vara lite egoist, sedan 
jag kom dit. Det fanns två äldre karlar, som var där som ett, som 
bara gick in och gav dem en boll och sen gick de och satte sig och 
drack kaffe. Så all personal har gett mig så mycket beröm för att 
jag har tagit tag i saker och så där. Men samtidigt så vill jag så 
mycket, mycket mer.” (Anna, grundskolelärare)

Två lärare påpekade att de var viktigt att det arbetade utbildade idrottslärare på skolorna. De
menade att om undervisningen inte sker av utbildade lärare, sjunker statusen både på
undervisningen och på den kunskap som förmedlas under lektionerna i idrott och hälsa.

”På låg- och mellanstadiet, de som har yngre elever, de gick så 
långt att de har inga idrottslärare, det är klasslärare som 
undervisar eller hur? Och då kan nivån på vissa ställen vara 
ganska låg, faktiskt. Låg på det sättet att de gör inte de momenten 
som vi prata om. De kanske är ute och spelar innebandy 100 gånger
på ett år, de kommer inte så ofta till simning, de går inte till skogen, 
de varierar inte så mycket…och då tror jag att status på något sätt 
idrottsämnet har sjunkit lite grann.” (Otto, friskola)

Lärarna på friskolan tyckte att de övriga lärarna hade en bra inställning till ämnet idrott och
hälsa. De märkte en stor skillnad mot sina tidigare arbetsplatser. På friskolan med
idrottsprofilinriktning, har alla lärare, även de övriga ämneslärarna, idrottsbakgrund och
tycker att ämnet är viktigt. Lärarna på de kommunala skolorna tyckte att skolans övriga lärare
var varken positiva eller negativa till ämnet. Anna berättade om ett fall när det förekommit att
en språklärare hade dragit över på tiden eftersom, det bara vara idrott efteråt. Men hon
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menade att när sådana situationer uppstår är det viktigt att prata med personen i fråga och
förklara att man inte tyckte om det.

Lärarna upplever också att ämnet tilldelas hög status av eleverna. Detta främst för att eleverna
tycker det är ett roligt ämne. Samtidigt påpekar ett par lärare att framförallt äldre elever
uppfattar andra ämnen som viktigare och att idrott och hälsa ur denna aspekt får ganska låg
status. Lärarna hävdar dock att vilken status eleverna anser att ämnet har varierar mellan de
olika individerna.

Lars menar att skolledningen på senare tid har märkt att idrott och hälsa är ett mycket populärt
ämne bland eleverna och därför börjar profilera sin skola mot idrott på jakt efter elever.

”…och från skolledningens håll, så ser, ser det nu ut så här att, man
försöker profilera skolan med idrott och hälsa, väldigt mycket här i 
kommunen, det är idrottsprofiler överallt. Å det känns ju som om det
är lite jakt på elever, man ska dra eleverna till sin skola eller 
åtminstone inte förlora eleverna från sin skola.”
(Lars, grundskolelärare)

När idrottslärarna själva får tala om vilket ämne de tycker är skolans viktigaste anger samtliga
lärare som arbetar på friskolan att skolans alla ämnen är lika viktiga. De tre öviga lärarna
menar att det är viktigt att eleverna lär sig skriva, räkna och prata olika språk. Anna
framhåller att kärnämnena är de viktigaste, men tillägger samtidigt att hon tycker att idrott och
hälsa borde vara ett kärnämne och att det är helt fel att eleverna inte behöver räkna med
idrottsbetyget i slutbetyget.

Hur eleverna uppfattar ämnet idrott och hälsa ansåg idrottslärarna variera stort. Alla lärarna
ansåg att de flesta eleverna tycker att ämnet är roligt. Anna tror att eleverna uppfattar ämnet
som viktigt. Johan menade dock att de flesta eleverna såg ämnet som ett lekämne. Detta
motiverade läraren med att de inte krävs någon större arbetsinsatts i ämnet. Det räcker med att
dyka upp och göra sitt bästa för att få betyget G.

”Jag tror att många elever tycker att det är roligt och…jag tror att 
många elever uppfattar ämnet som ett mera lekämne än ett seriöst 
ämne sådär.” och ”Det är många som glider igenom på ett 
bananskal och ändå lyckas få ett G” (Johan, gymnasielärare)

Allmänt om kunskap och status
När lärarna skulle kommentera vad de tyckte om formuleringen kring kunskap som står
beskriven i läroplanen, var det många som inte riktigt förstod vad de olika kunskapsformerna
som är upptagna där betydde. Faktaformen kände alla igen, medan förtrogenhet var den
kunskapsform som lärarna inte vista vad de stod för. Lars såg genast förhållandet mellan de
olika kunskapsformerna som en stege där fakta var basen.

Ett par lärare hävdade att det var svårt att veta vad de menade med de olika formerna, de
skulle gärna se en bättre förklaring i läroplanerna. Av några lärares svar framgick det av
svaren att det var fakta formen som sågs som kunskap och att färdighet var någonting annat.
En lärare hävdade samtidigt att eleverna lär sig mer genom att arbeta praktiskt istället bara för
att sitta och lyssna.
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”De lär ju sig nästan mer genom att ta det praktiskt, istället för när 
man sitter.” (Britta, friskola)

Lärarna hade lättare att prata när de pratade om begreppen teoretisk och praktisk kunskap
istället för de fyra kunskapsformer som finns presenterade i skolornas läroplaner. De flesta
lärarna menade också att det finns en skillnad på de olika kunskapsformerna samt att de
värderas olika i samhället. Detta visar på att lärarna i detta fall har ett dualistiskt
kunskapsperspektiv. De menade dock att de själv inte gjorde någon skillnad på praktisk och
teoretisk kunskap. Fredrik tycke att han kunde se en förändring i skolorna hur kunskap
värderas. Han tyckte att den praktiska kunskapen hade fått högre status under senare år. Detta
genom att ämnena börjar integreras mer varandra. Fredrik framhöll också att han ansåg att
grundskolan överlag är bättre på att integrera än gymnasieskolan.

”Ja i samhället är det liksom så att det, där tror jag att det är fakta 
biten, där tror jag att den värderas rätt så högt, att man kan det och 
det…inom skolan tror jag att åtminstone inom skolor som ligger i 
bräschen som har anammat det här sättet att tänka då, tror jag, där 
har det nog jämnats ut lite, där tror jag man är olika duktiga på 
olika skolor, grundskolan tror jag är ganska bra på det att integrera
jämfört med gymnasieskolan, det är så mycket fakta där”
 ( Fredrik, friskola)

Lars hade en åsikt om att för att höja statusen på den praktiska kunskapen i allmänhet och på
idrottsämnet i synnerhet borde man försöka bli bättre på att integrera skolans olika ämnen.
Han trodde att det kommer att ske en förändring ganska snart, eftersom det idag inte utbildas
rena idrottslärare utan att de har ett andra ämne också. Lars tycker att lärarna många gånger
gör det för bekvämt i skolan för eleverna. Han liknar det hela vid curling modellen, att lärarna
sopar rent framför eleverna och att de inte behöver göra något eller tänka själv.  Han tycker att
det skulle vara bättre om lärarna vågade släppa kontrollen och våga lita på eleverna istället.

Tre utav lärarna undervisade, eller hade nyligen undervisat i ett andra ämne. De ämnen som
dessa lärare undervisade i var svenska, matte och geografi. De upplevde vissa skillnader
mellan att undervisa i sitt andra ämne jämfört med idrott. Anna tycke att det var lättare att
sätta betyg i matte jämfört med idrotten

”Det är lättare att sätta ett betyg i matte, det är det. I och med att 
det är så enkelt. Det är liksom antingen det är rätt eller fel eller man
har förstått eller så har man inte förstått. Idrott blir väldigt, alltså 
det blir ju jag som bestämmer om du har klarat dig eller inte.”
(Anna, grundskolelärare)

Fredrik tyckte att det var lika svårt att sätta betyg i båda ämnena, men upplevde att det fanns
tydligare mål i svenska. Han menar också att undervisningen skiljer sig markant mellan de
olika ämnena, samtidigt som han ansåg att han som lärare hade samma mål när han planerade
lektionerna, nämligen att göra lektionerna spännande och intressanta. Johan menade att
undervisningen inte skiljde sig speciellt mycket mellan idrott och geografi, men att märkte att
eleverna tog lättare på läxor och hemuppgifter i idrott.

”…läxa eller hemuppgifter det tar man väldigt lätt på idrotten. Det är
ofta de glömmer att göra hemuppgifter och så vidare. Och det tycker
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jag man märker skillnad på mellan geografin och idrotten. Det är mer
sällan man missar att göra en hemuppgift på geografin än på idrotten.
Det tror jag har att göra med att man ser idrotten som ett väldigt
praktiskt ämne, inte lika teoretiskt” (Johan, gymnasielärare)

När lärarna själva fick prata fritt kring begreppet kunskap och status framkom kommentarer
kring att det var viktigt att försöka påverka politiker att idrott och hälsa är viktigt. Att ha
utbildade idrottslärare även i lägre åldrar ansåg lärarna angeläget. En lärare var skeptisk till att
föreningsidrotten vill in och påverka skolidrotten. Medan lärarna på friskolan hade ett starkt
samarbete med föreningsidrotten och ansåg att det fungerade mycket bra.

Sammanfattning av resultat
Kunskapssyn
Det är svårt att hitta någon generell kunskapssyn hos idrottslärarna. Alla de tre perspektiven
jag utgick ifrån när jag genomförde analysen finns representerade i svaren. Utifrån detta kan
det konstateras att kunskap inte är något entydigt begrepp och att det är svårt att definiera.
Alla idrottslärarna tyckte att eleverna tillägnade sig kunskap på idrottslektionerna d.v.s att det
sker en kunskapsbildning i ämnet idrott och hälsa. Vilka kunskaper som idrottslärarna ansåg
att eleverna fick i ämnet varierade dock mycket mellan lärarna.

Den sociokulturella kunskapsteorin finns representerad i många svar. Den är synlig i lärarnas
åsikter kring att variera metoder och innehåll på lektionerna beroende på olika klasser och
även märkbar när lärarna pratar om att eleverna ska vara aktiva under lektionerna.  Även det
dualistiska och det integrerade perspektivet kan utläsas i lärarnas svar. När lärarna beskriver
kunskap som teoretisk och praktisk och att de dela upp sin undervisning i dessa moment är det
ett exempel på en kunskapssyn ur ett dualistiskt perspektiv. Samtidigt förespråkar lärarna
integrering och anser att kunskap är mångfacetterat. Detta visar i stället på en kunskapssyn ur
det integrerade perspektivet.

Status
De intervjuade lärarna har liknande åsikter om ämnets status. De anser alla att ämnet är viktigt
och tillskriver det själv en hög status. Lärarna tycker även att rektorn och skolledning har bra
inställning till ämnet och menar att det är viktigt att rektorn är positiv. De uppfattar att
eleverna tycker ämnet är roligt, men att eleverna många gånger inte ser ämnet som ett
kunskaps ämne. Detta ger ämnet en hög status när sett till rolighet och en låg status sett till
viktighet.
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7. Diskussion
I diskussionen använder jag mig utav samma rubriker som i resultatdelen detta för att
analysen ska bli mer lättöverskådlig.

Legitimering av idrottsämnet
Samtliga idrottslärare ansåg att idrott och hälsa skulle förbli obligatoriskt i skolan. Jag fann
lärarnas motiveringarna till detta mycket intressant. Motiveringarna varierade kraftigt mellan
de olika lärarna och det fanns tydliga likheter med de kategorier som Annerstedt fann när ha
gjorde sin forskning 1991. De flesta svaren hamnade i kategorin som Annerstedt kallade
Kategori E: Idrottsämnet legitimeras genom dess karaktär som orienteringsämne. I denna
kategori handlar idrottsämnet främst om att eleverna ska få information och prova många
olika fysiska aktiviteter för att sedan hitta något som de kan hålla på med i framtiden. För tio
år sedan när Annerstedt genomförde sin studie fann han att detta sätt att legitimera
idrottsämnet var relativt nytt. Idag verkar den synen på ämnet vara vanligt förekommande.
Detta kan ha förstärkts av att det står i kursplanen för idrott och hälsa att eleven skall:

”Stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet 
och tar ett ansvar för sin hälsa.” (Kursplan idrott och hälsa, 
Skolverket 2005e)

Jag tror även att det kan vara så att de allmänna uppfattningarna i samhället också speglas i
idrottslärarnas svar. Det var i början av 1990-talet som det började uppmärksammas att allt
fler barn blev överviktiga (Sandahl, 2004). Sandahl menar dock att debatten om att skolan är
den plats där alla kommer i kontakt med idrott och var det enda ämnet som kunde lära
eleverna att uppskatta vikten av fysisk aktivitet, har funnits åtminstone sedan 60-talet. Jag tror
att det är det lättaste sättet att legitimera ämnet idag är från aspekten med fysisk aktivitet.
Detta eftersom debatten om barn och ungdomars hälsa fortfarande är het och det är de
argumenten som allmänheten och politiker förstår. Jag anser att det kan vara farligt att bara
legitimera ämnet utifrån denna aspekt utan att det gäller att visa på att eleverna även tillägnar
sig andra kunskaper i ämnet också. Om man bara legitimerar ämnet utifrån fysisk aktivitet och
inte ser ämnet som ett bildnings ämne kan ämnet förlora sin legitimitet som skolämne,
eftersom fysisk aktivitet kan bedrivas utan anknytning till ämnet idrott och hälsa.

Annerstedt (2001) menar att uppfattningen om att ämnet idrott och hälsa ska skapa ett
livslångt intresse för fysisk aktivitet, endast delvis kan legitimera ämnet. Han anser att för att
ämnet ska kunna berättigas som ett obligatoriskt ämne i skolan krävs det att det sker ett
lärande där. Idrottsämnet syftar då till att lära sig taktik, teknik, spelförståelse samt att tänka
och fungera i ett socialt sammanhang. Detta synsätt framkom från lärarna när de konkret fick
frågan vad de ansåg att det skedde för lärande på idrottslektionerna. Otto som tyckte att ämnet
endast skulle heta idrott, visade tydligt på att han tyckte att det finns kunskap att förmedla
inom idrott och att hälsa inte behövdes för att legitimera ämnet.

Eklund och Erberth (2000) Har i sin bok fysisk bildning funderat kring om namnet idrott och
hälsa är det rätta namnet på idrottsämnet. De anser att ordet idrott har helt olika betydelse för
olika människor. Idrott kan ses som sport (konkurrens idrott) eller som fysiska aktiviteter som
ökar kroppens energigomsättning. Eklund och Erberth anser att det är viktigt för alla som
arbetar med idrott och hälsa att definiera beteckningen idrott. Detta för att få en gemensam
bas att utgå från när ämnet ska diskuteras med skolledning, lärare, elever och föräldrar. De
menar att för att få en grupp barn, unga och vuxna att sträva åt samma håll är det viktigt att
alla har en gemensam bild av det som ska uppnås. Ett passande namn på idrott och hälsa
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tycker Eklund och Erberth skulle vara den svenska översättningen på den engelska
beteckningen ”Physical education” d.v.s fysisk bildning. Detta motiverar de med att ”Fysisk”
står för att arbeta med kroppen och ”Bildning” för att det bidrar till en vidare kunskapsväxt
och större förståelse. De menar också att om man kallar ämnet Fysisk bildning fås en
koppling till teori och att även fakta-, förståelse-, förtrogenhet- och färdighetskunskaper täcks
upp.

Min uppfattning är sådan att läraren, som ville att idrott och hälsa endast skulle heta idrott var
klar i sin definition om vad idrott innebär medan de lärare som ville att ämnet skulle heta
något annat har upptäckt att namnet idrott kan innebära olika saker för olika personer och just
namnet idrott ger en felaktig uppfattning hos eleverna. Denna uppfattning baseras på att de
lärarna som ville byta namn kände att eleverna var allt för inriktade på tävling och att bli
svettiga. Kanske skulle det bli lättare att förstå ämnets innebörd om det i stället kallades för
fysisk bildning.

Kunskapssyn inom idrott och hälsa
En persons föreställningar om vad kunskap är och hur lärande sker avgör det hur denne
undervisar (Ekberg & Erberth, 2000). Ett par frågor i intervjustudien syftade till att ta reda på
vilka metoder idrottslärarna använde sig utav vid sin undervisning och på detta sätt få en
inblick i hur deras kunskapssyn kom till uttryck praktiskt.

Idrottslärarna i intervjun menade att det var viktigt att främst välja metoder för att få eleverna
aktiva på lektionerna. I Skolverkets utvärdering av ämnet 2002 kom de fram till samma sak.
Det Skolverket saknade under idrottslektionerna var just att eleverna fick möjlighet till att
reflektera och diskutera under idrottstimmarna. (Skolverket, 2005a) Två lärare i denna
undersökning menade att det var viktigt att eleverna fick tid till att fundera och att detta
förekom under deras lektioner. Lärarna i studien kunde inte ange något arbetssätt som de
försökte hålla sig till, utan menade att de använde sig utav olika metoder när de undervisade
olika grupper. Detta synsätt hamnar således under det sociokulturella kunskapssynen d.v.s. att
kunskap alltid befinner sig i ett socialt sammanhang och beroende på sammanhanget varierar
kunskapen. Inom detta synsätt måste alltid hänsyn till tas till den sociala kontexten när lärande
diskuteras (Dysthe, 2003). Det är denna kunskapssyn som kommer till uttryck i
styrdokumenten för skolan idag.

Att lärarna hade svårt att säga om olika metoder ger elever olika typer av kunskaper tycker jag
tyder på att de inte är riktigt insatt i begreppet kunskap. Lärarna i studien kunde visa på att
eleverna lärde sig olika saker på idrotten, men jag tolkade deras svar att de ansåg att det var på
teorin de fick mest kunskap. Denna tolkning gör att kunskap blir lika med fakta och förståelse.
I detta synsätt blir de praktiska färdigheterna underordnad den teoretiska kunskapen. Att
denna föreställning är vanlig i skolan kommenterar Ekberg och Erberth (2000) Även
Swartling-Widerström visar i sin forskning om kunskapsbegreppet att detta synsätt
framkommer i läroplanen.

Lärarnas uppfattning om att eleverna många gånger har svårt att se att de lärde sig något i
ämnet, tror jag precis som Ekberg och Erberth kan bero på att eleverna inte är medvetna om
att även färdighet och förtrogenhet är kunskap. Att Britta sa att när hon diskuterade med
eleverna, insåg de att de faktiskt lärde sig saker på idrotten, fast de inte tänkte på det, styrker
detta.
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En annan bidragande orsak till varför eleverna inte ser ämnet idrott och hälsa som ett
kunskapsämne tror jag kan bero på att idrottslärarna inte har några större krav på att eleverna
ska ha några särskilda kunskaper för att få betyget Godkänt. Det räcker med att eleven är aktiv
och gör sitt bästa för att klara sig. Detta visar även Skolverkets utvärdering på (Skolverket,
2005a). Jag tror att om det räcker med att vara aktiv och det inte finns några andra krav för
betyget Godkänt är det lätt att eleverna inte ser att de tillägnar sig kunskaper. Jag fick
uppfattningen att lärarna inte vill ställa för höga krav för betyget Godkänt i rädsla av att de
ska skrämma bort eleverna från ämnet och på så sätt inte lyckas nå målet att skapa ett
livslångt intresse för idrott och hälsa. Annerstedt (2002) menar att närvaro och vara fysisk
aktiv är förutsättningar för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig kunskaper och nå de mål
som finns i ämnet. Lärarnas syn på att det räcker med att eleven är aktiv för att få ett godkänt
betyg kan ur denna synvinkel tolkas som att de ser som att aktiviteten som mått på det de
kunskaper som eleven har. Detta eftersom det kan vara lättare att mäta fysisk aktivitet än
kunskaper.

För att ha fått en mer rättvisande bild om hur lärarnas kunskapssyn kommer till uttryck i deras
undervisning skulle även observationer av lärarnas lektioner ha genomfört. Det skulle visa på
vilka moment t.ex. teknik, taktik, teori eller fysisk aktivitet lärarna lade mest tid på vid
undervisningen.

Idrott och hälsas status
Jag fann i min undersökning att lärarna ansåg att för att ett ämne skulle ha bra status på skolan
gällde det att rektorn var positiv till ämnet. När ett ämne har bra status tilldelas mer tid till
ämnet samt en större budget. De skolor där de intervjuade idrottslärarna jobbade tyckte de att
de hade stöd från ledningen. Detta gällde både på friskolan med idrottsprofil och på grund -
och gymnasieskolan. Jag tror att för att få skolledningen positiv till ämnet krävs det av
idrottslärarna att de kan prata för sitt ämne och visa på att det är ett viktigt ämne. Något som
styrker detta är den lärare i undersökningen som sa att idrott och hälsa hade fått mycket högre
status på skolan sedan hon kom dit. Hon jobbade för att utveckla ämnet vilket ledde till att
även statusen höjdes. Annerstedt (2001), menar att det är viktigt att för att höja statusen på
idrottsämnet krävs det av idrottslärarna att de kan förespråka sitt ämne. Att idrott och hälsa
hade en hög status på friskolan med idrottsinriktningen var inte förvånande. Alla lärare på den
skolan är idrottsintresserade och rektorn ansåg att ämnet var viktigt. Hardman och Marsall
visade i sin forskning om idrottsämnet status världen över att denna i många fall var låg. Detta
visade sig i nedskärningar i både tid och budget och att utbildningsnivån på de som undervisar
i ämnet är låg. Några lärare påpekade att de inte tycket att de var bra att lärare utan
idrottsutbildning undervisade i ämnet idrott och hälsa, vilket de tyckte var vanligt främst i
lägre årskurser. Jag håller med dessa lärare jag tror det är viktigt att den som undervisar i
idrott och hälsa har idrottslärarutbildning, även i lägre åldrar. Annars kan det lätt ses som att
vem som helst kan göra det och då tappar genast synen på att det är en speciell kunskap som
förmedlas under lektionerna. Samtidigt som statusen på idrott och hälsa som ett
kunskapsämne sjunker när idrottslärarna inte har adekvat utbildning anser jag att eleverna inte
ges möjlighet att nå målen som finns med ämnet om undervisningen sker av en outbildad
lärare.

Idrott och hälsa är ett ämne som många elever tycker är roligt, samtidigt som de anser att de
inte behöver lägga så mycket kraft på ämnet. Detta visar både min och Skolverkets
undersökning. Sett till ”rolighet” får således idrott och hälsa hög status hos eleverna medan
ämnet får lägre status sett till dess ”viktighet”. Detta visar på att status inte är något entydigt
begrepp utan att det varierar beroende på vilket perspektiv det ses ur. Det går således inte säga
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att ett skolämnes status beror på vilken form av kunskap man får inom ämnet. Det som kan
sägas är dock att olika typer av kunskap har olika status. Jag tolkar resultatet som att den
kunskap som förmedlas på idrotten, många gånger är otydlig och därför inte tilldelas hög
status.

Idrottslärarna själva tilldelar idrott och hälsa en hög status, men anser inte att idrott och hälsa
är skolans viktigaste ämne. Istället menar lärarna vid de kommunala skolorna att kärnämnena
är skolans viktigaste medan samtliga lärare på friskolan anser att alla ämnen är lika viktiga.

Allmänt om kunskap och status
Resultatet visar på att de fyra kunskaps former, som står angivna i läroplanen, inte är välkända
för idrottslärarna. De uppger att det är luddigt skrivet och att det saknas förklaringar om vad
de olika formerna innebär. Det är formen förtrogenhet som förbryllar dem mest. Att det inte
klargörs i läroplanen vad begreppen står för bekräftas av Swartlig-Widerströms (2005)
forskning om kunskapsbegreppet i Lpo 94. Att dela in kunskap i teoretisk och praktisk
kunskap visade svaren jag fick att lärarna är mer van att göra. De talar om att de vid sidan av
den ordinarie undervisningen även har teori, och att de i möjligaste mån försöker väva in den i
den praktiska undervisningen. Även om lärarna själva inte påstår sig göra skillnad i hur de
värdesätter de olika kunskaperna, är de medvetna om att det finns en skillnad hur den värderas
ute i samhället.

Ekberg och Erberth (2000) menar att kunskap delas upp i fyra former för att förhindra
ensidiga förenklingar av kunskapsbegreppet och för att belysa att alla kunskapsformer är lika
viktiga. Jag tyckte mig dock se tendenser hos några av lärarna att de genast började rangordna
de olika kunskapsformerna när de blev presenterade för dem. Faktakunskapen var den form
som ansågs vara den viktigaste formen av kunskap. Jag gör denna tolkning eftersom lärarna sa
saker som t.ex. att fakta är basen av de fyra kunskapsformerna. Jag tror att lärarna tycker att
faktakunskap är viktigast eftersom det i många fall är just denna kunskap som enligt tradition
ofta utvärderars i skolan. Att det är på detta vis kan bero på att fakta kunskap är den enklaste
formen att utvärdera t.ex. genom prov.  När lärarna rangordnar och delar upp kunskapen på
detta sätt har de ett dualistiskt kunskapsperspektiv. Samtidigt som jag kunde skönja en viss
tendens till rangordning av de olika kunskapsformerna påpekade lärarna även till kunskap är
mångfacetterat och att lärande ska vara allsidigt, när de säger detta hamnar svaren i stället i
det integrerade kunskapsperspektivet.

Lärarna ansåg att för att höja statusen på den praktiska kunskapen krävs det att skolans olika
ämnen integreras mera. Detta menar även Annerstedt (1991) är en bra metod. Han menar även
att eftersom det idag inte utbildas rena idrottslärare, kommer det förmodligen detta att bli
lättare i framtiden. I min undersökning såg jag tendenser till att lärarna gärna skulle se mer
integrering av olika ämnen i skolan. På friskolan hade de kommit lång i det tänkandet medan
de inte kommit lika långt på de kommunala skolorna, men hade uppfattningen att det skulle
vara en bra idé. Tankarna om att integrera tycker jag visar på att lärarna ser kunskap som
något som sker i en socialkontext, d.v.s. ur ett sociokulturella perspektiv, som menar att
kunskap alltid finns i ett sammanhang. Dessa resonemang kan även kopplas till det
integrerade kunskapsbegreppet, som också menar att kunskap sker i ett sammanhang och den
inte kan delas upp.

De tre lärarna som även undervisade i ett teoretiskt ämne utöver idrotten tyckte inte att det
skiljde speciellt mycket att undervisa i de olika ämnena. De menade att grunden var att göra
undervisningen intressant för att få eleverna engagerade. Några skillnader kunde de dock visa
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på. De som nämndes då var att det var lättare att sätta betyg i det teoretiska ämnet (matte) och
att eleverna var bättre på att göra hemuppgifter i det teoretiska ämnet (geografi) än i idrotten.
Att lärarna inte upplever några större skillnader tror jag beror på att de har sin egen
utbildningsfilosofi, som genomsyrar all deras undervisning. Denna undervisningsfilosofi
påverkar nog mer än vad kunskapen som ska förmedlas gör.

Jag kunde inte se några vidare skillnader i att idrottslärarnas uppfattningar kring kunskap och
status skilde sig mellan vilken skola de arbetade på. Samtliga lärare som jag intervjuade ansåg
att ämnet hade en bra status på skolan där de jobbade. Det som dock skilde sig en aning var
att de övriga lärarna på friskolan hade större förståelse för ämnet idrott och hälsa. De
uppfattade ämnet som ett riktigt ämne och försökte att i större mån samarbeta med ämnet.
Hur de olika lärarna såg på begreppet kunskap skilde sig en del mellan dem och det fanns inte
något samband att de som jobbade på samma skola hade samma syn på kunskap.

Reflektion och förslag på vidare forskning
Att lärarna många gånger visade på olika sett att se på kunskap kan bero på att idrottslärarna
inte funderat speciellt mycket på kunskapsbegreppet och vilken kunskaps som förmedlas
under idrottslektionerna. Jag tror att om en liknande studie skulle göras bland andra lärare i
andra skolämnen skulle få ett snarlikt resultat fås. Detta för att betydelsen av ordet kunskap
många gånger tas för given och att lärarna därför inte gör någon djupare analys av begreppet.
Jag anser dock att den kunskap, främst färdighet och förtrogenhet, som förmedlas inom idrott
och hälsa, är svårare att se än kunskap som förmedlas i t.ex. matematik. Därför menar jag att
det är extra viktigt att fundera på kunskapsbegreppet inom idrott och hälsa. I och med att
lärarna definierar kunskapen och funderar på hur man ser på begreppet tror jag även att
betygsättningen kan bli lättare och genomföra, eller i alla fall mer konsekvent. Genom att
funderar kring olika kunskapsteorier anser jag att ämnet idrott och hälsa och även hela skolan
kan utvecklas. Denna och även andra undersökningar visar dock på att detta inte är enkelt,
men skolan har mycket på att vinna på om det görs. Om kunskapsbegreppet inte tas upp för
diskussion sker ingen utveckling av skolan.

I denna rapport har jag precis bara skrapat på ytan av ett enormt stort område. För att få bättre
klarhet i den kunskap som förmedlas i ämnet idrott och hälsa och vad idrottslärarna har för
kunskapssyn bör en djupare undersökning göras.

Idrott och hälsas status verkar vara på väg uppåt i de svenska skolorna. I all fall om man ser
till att det blidas allt fler skolor med idrottsprofil och idrottsinriktning. Frågan är bara om
detta sker för att skolorna har märkt att de kan locka till sig elever på detta sätt eller för att
samhället och politiker har insett att ämnet är ett viktigt ämne. Detta är en fråga som skulle
kunna ligga till grund för fortsatt forskning.

En annan intressant aspekt som kom fram vid intervjuerna var hur vida föreningsidrotten
skulle kopplas till skolan. Lärarna på friskolan var mycket positiv till det, medan en lärare vid
den kommunala skolan inte tyckte det var bra om skolidrotten påverkades för mycket av
föreningsidrotten. Detta eftersom han ansåg att dessa två grupper har två helt skilda sätt att se
på barn och ungdomars idrottande.
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Bilaga 1 Intervjufrågor

Bakgrund
- kön
- ålder
- år i yrket
- utbildning (andra ämne)
- idrottslig bakgrund
- Hur stor är skolan där du undervisar? Antal elever? Antal Idrottslärare?
- Hur ser idrottskulturen ut på skolan och i staden/samhället?
- Har skolan någon idrottsinriktning?
- Hur många elever undervisar du i idrott och hälsa?
- Hur ofta har eleverna idrott och hälsa?
- Vilka är de vanligaste förekommande momenten/aktiviteterna?
- Har ni utarbetade betygskriterier?
- Vilka har utarbetat dessa?
- Känner eleverna till målsättningen med ämnet och betygskriterierna?

Legitimering av idrottsämnet
- Anser du att idrottsämnet bör vara ett obligatoriskt ämne inom skolan? Motivera

varför, varför inte.
- Anser du att namnet Idrott och hälsa speglar ämnets innehåll? Förslag på annat namn?

Kunskapssyn inom idrott och hälsa
- Vilka metoder (arbetsformer, lektionsupplägg) använder du dig utav vid undervisning

inom Idrott och hälsa?
- Vad har du för utgångspunkter och hur går du tillväga när du planerar undervisningen?
- Vilken betydelse anser du att arbetsformerna, innehållet har för den kunskap som

eleverna skapar?
- Vad anser du är idrottsämnets viktigaste moment?
- Vad tycker du eleverna får för kunskap/bildning inom ämnet Idrott och hälsa?
- Vad vill du att dina elever ska ta med sig från ämnet Idrott och hälsa till framtiden?
- Beskriv vilka egenskaper en elev med betyg G, VG resp. MVG har.
- Hur upplever du att eleverna uppfattar ämnet idrott och hälsa? Vad tror du de tycker

att de lär sig?

Idrott och hälsas status
- Vad anser du att det är som bestämmer ett ämnes status på skolan? Bland

skolledningen, lärare och elever?
- Vilken status upplever du att Idrott och hälsa har bland övriga ämnen inom skolan?

Bland skolledningen, andra lärare samt elever.
- Vilket ämne upplever du är det ämne med högst status på skolan? Bland skolledning,

lärare och elever?
- Vilket ämne upplever du är skolans viktigaste? Orsaker till detta.



Allmänt om kunskapssyn och status
- I läroplanen Lpo 94 definierar man kunskap på följande sätt:

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i
olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste
inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa
ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.”

- Stämmer denna definition överens med din syn på kunskap? Motivera varför?
- Hur anser du att kunskap värderas? Har all kunskap lika värde eller skiljer det sig

mellan olika former? Vad påverkar hur man värderar kunskap? (Fakta, förståelse,
färdighet, förtrogenhet samt teoretisk/praktisk)

- 
Idrott och hälsa vs andra ämnet

- Om du undervisar i ett andra ämne hur tycker du detta skiljer sig från Idrott och hälsa?
- Kunskapsyn/status

Övrigt
- Något du önskar tillägga om kunskapssynen och status inom Idrott och hälsa?
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