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Abstrakt 

Detta examensarbete studerar lärares målsättningar i ämnet idrott och hälsa. Studien 

undersöker vilken kunskap det är lärare i ämnet idrott och hälsa vill att elever ska få med sig 

efter avslutad skolgång och vilken målsättning lärare har med sin undervisning. Sju 

kvalitativa intervjuer har genomförts med lärare från fyra svenska gymnasieskolor. Resultaten 

visar att det finns två tydliga målsättningar som lärare vill nå; ett bestående intresse för fysisk 

aktivitet och en förståelse för fysisk aktivitet. Resultaten visar även att lärare använder sig av 

flera olika arbetssätt för att nå dessa målsättningar. Med olika målsättningar kan en likvärdig 

undervisning ifrågasättas vilket kan vara problematiskt. Avslutningsvis visar resultatet att 

många lärare inte reflekterar över sin egen undervisning och är därför inte medvetna om vad 

deras undervisning förmedlar. 

Nyckelord: Idrott och hälsa, Likvärdig, Läroplansteori, Målsättning 
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Prolog 
Tänk dig en gymnasielärare som vill skapa rörelseglädje hos sina elever. Lärarens målsättning 

är att eleverna ska få samma intresse för fysisk aktivitet som läraren själv har. Lärarens metod 

för att uppnå denna målsättning är att erbjuda så många aktiviteter som möjligt under läsåret 

och på så sätt kunna ge eleverna variation i ämnet idrott och hälsa.  

Lektionen börjar med att läraren samlar klassen framför sig sittandes för att gå igenom dagens 

lektion. Efter genomgången ger läraren eleverna i uppgift att springa två varv runt 

idrottshallen som uppvärmning. När alla elever har sprungit sina två varv kan lektionen “börja 

på riktigt” och läraren har då plockat fram utrustningen för dagens lektion. Under lektionen 

kommer det ett flertal kommentarer från läraren om att så här högt ska ni hoppa och så här 

snabbt ska ni springa för att vara bra. Det kommer även kommentarer om hur dålig en elev är 

som inte klarar de lägre kraven, men på ett “skämtsamt” sätt enligt läraren. Lektionerna 

präglas av övningar där det går att få mätbara resultat för bedömning. Läraren ger sällan eller 

aldrig någon positiv feedback till eleverna och det gör att det är många elever som tappar 

motivationen till ämnet. 

Ovan är ett exempel på hur en lärare kan bedriva en lektion och vi har själva upplevt många 

olika lärare under vår egen tid som elever. Vi har haft lärare som har påverkat oss både på ett 

positivt och ett negativt sätt. Oavsett vad, så har upplevelserna under vår skoltid format oss 

som individer och delvis styrt våra intressen och värderingar. 

Detta väcker dock frågan om varje lärare har en egen filosofi om vad undervisningen ska syfta 

till. 

Vi har under vår egen skolgång i grundskolan, gymnasiet och universitet samt den 

verksamhetsförlagda utbildningen upplevt att varje lärare undervisar på sitt sätt och har en 

egen filosofi som styr undervisningen. Vi kan nu i slutet av vår lärarutbildning reflektera över 

hur lärares sätt att arbeta har påverkat oss som individer och framförallt hur vår mentalitet har 

formats av våra lärare till hur vi förhåller oss till ämnet idrott och hälsa och rörelse i 

allmänhet. 

I denna undersökning vill vi studera lärares målsättningar med ämnet idrott och hälsa och hur 

det kan påverka eleverna. 
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1. Inledning 

Lärare är individer precis som alla andra, som också har gått i skolan precis som deras 

nuvarande elever gör. Varje enskild lärare kan ofta berätta något från deras egen skolgång och 

dessa erfarenheter har enligt Brytting (2008) med största sannolikhet präglat deras identitet 

som lärare. Det behöver dock inte vara så, utan även andra erfarenheter och intressen kan ha 

påverkat den enskilda läraren. Lärare i idrott och hälsa har enligt Green (2000) en väldigt 

stark idrottsidentitet som påverkar lärarens arbete och val av målsättning. 

Utifrån tidigare forskning om vad som påverkar lärares målsättning med ämnet kan vi 

konstatera att det främst är tre faktorer som påverkar en lärares målsättning; lärares intressen, 

yttre faktorer och styrdokument (Dahlgren, Ekberg & Peterson, 2007; Green, 2000; Lundvall 

& Meckbach, 2004; Meckbach & Lundvall, 2007). Huruvida vilken faktor som påverkar 

läraren mest är svårt att säga, men något vi kan säga är att alla faktorer påverkar eftersom 

lärare i ett senare skede ska implementera sin målsättning i undervisningen och kan då stöta 

på vissa svårigheter. 

Vi anser utifrån våra egna erfarenheter med ämnet att det finns fyra yttre faktorer som kan ge 

upphov till svårigheter för en lärare att implementera sin målsättning. Dessa är elevernas 

intresse/motivation, gruppstorlek, gruppens sammansättning och den tid som lärare har till sitt 

förfogande.  

”… en implementeringsprocess alltid sker i ett visst sammanhang och att många faktorer hela 

tiden samspelar. Trots svårigheterna är det värdefullt att identifiera möjliga 

påverkansfaktorer för att bättre förstå, förklara och hantera tänkbara 

implementeringsproblem.” (Riksdagen 2013, s.33) 

För att komma runt dessa svårigheter som kan uppstå kring undervisningen kan lärare behöva 

reflektera över sin undervisning. Detta är något som Meckbach och Lundvall (2007) skriver 

att lärare behöver göra för att uppnå sin målsättning. Att reflektera över sin undervisning kan 

bidra till lärarens förmåga att kunna se vad som är bra och mindre bra i sin egen undervisning. 

Vi kommer i denna uppsats undersöka vilka målsättningar lärare i ämnet idrott och hälsa har, 

hur det påverkar eleverna från lärares perspektiv och hur dessa målsättningar är kopplade till 

styrdokumenten. Vi kommer också att belysa hur lärares målsättningar genomsyrar 

undervisningen och vilka svårigheter som lärare möter när de försöker implementera sin 

målsättning.  
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2. Teoretiskt perspektiv 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och hur studien har anpassats 

efter läroplansteorin. 

Studien har utgått ifrån Ekbergs (2009) tolkning av läroplansteorin då han har använt sig av 

läroplansteorin för att studera ämnet idrott och hälsa. Läroplansteorin utgår från tre arenor; 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. Styrdokumenten som 

används inom skolan passerar igenom dessa tre arenor, från att det formas och skapas på 

regeringsnivå till hur det tolkas och används i praktiken av lärare i den dagliga 

skolverksamheten. I nästa del beskrivs de tre arenorna på ett mer omfattande sätt för att ge 

bakgrundsinformation om läroplansteorins alla arenor. 

Formuleringsarenan innefattar statens påverkan på kommande styrdokument och de 

styrdokument som är gällande. Ekberg (2009) skriver att de formulerade styrdokumenten är 

ett resultat av vad samhället har för intentioner med skola och utbildning. De aktörer som är 

verksamma på formuleringsarenan kan påverkas av yttre faktorer som media och andra 

samhällsförändringar. Enligt Ekberg reproducerar skolan samhällets sociala och kulturella 

mönster. Det som händer i samhället kan därför återspeglas i skolan. I formuleringsarenan 

bestäms vad som ska läras ut, men inte vilka arbetssätt som ska användas för att lära ut 

innehållet. Detta medför en frihet för både skola och lärare att välja hur innehållet ska läras ut. 

Transformeringsarenan är den andra arenan, där de producerade styrdokumenten från 

formuleringsarenan anpassas till den gällande verksamheten. Här bearbetas styrdokumenten 

av kommun, skola och lärare. Det är dock den enskilda läraren som är den aktiva aktören på 

denna arena och är den som tar beslut och väljer undervisningens målsättning. Vad läraren 

tolkar som nödvändig kunskap styrs, enligt Linde (2012), av lärarens intressen som påverkas 

av både externa och interna faktorer. 

Den tredje arenan är realiseringsarenan, där kommunikationen och aktiviteten i klassrummet 

är det viktigaste, där själva iscensättandet av styrdokumentens intentioner sker. Aktörerna på 

realiseringsarenan är läraren och eleverna. På realiseringsarenan speglas lärarens målsättning 

då aktiviteten och undervisningen speglar lärarens målsättning. 

I figur 1 beskrivs en modell över hur de tre arenorna påverkar lärares målsättning och dagliga 

verksamheten. 
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Figur 1. Förenklad modell över hur lärares målsättning med idrott och hälsa formuleras, transformeras 

och realiseras (Utvecklad utifrån Ekberg, 2009, s. 76).  

Det finns yttre faktorer som påverkar styrdokument på de arenor som beskrivs i 

läroplansteorin. Exempel på detta är samhällets påverkan på regering och riksdag i 

formuleringsarenan eller den enskilda lärarens val av arbetssätt i realiseringsarenan. Vi har i 

denna uppsats valt att fokusera på transformeringsarenan då lärarens val av målsättning och 

undervisningsinnehåll sker på den arenan.  
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3. Problemformulering 

Lärare påverkas av olika yttre och inre faktorer som resulterar i att de kan ha en eller flera 

målsättningar med ämnet. Dessa överensstämmer inte alltid med andra lärares målsättningar 

vilket riskerar att undervisningen inte blir likvärdig. Det är därför relevant att undersöka vad 

lärare i idrott och hälsa har för målsättning med ämnet och hur de väljer att implementera den 

målsättningen i undervisningen. Finns det stora skillnader mellan lärare i vad de vill uppnå 

med undervisningen?  

3.1 Syfte 

Med denna studie ämnar vi att undersöka vilka målsättningar lärare har med ämnet idrott och 

hälsa och hur dessa målsättningar genomsyrar undervisningen och kan ha en inverkan på 

eleverna. Undersökningen kommer att belysa tre frågeställningar: 

• Vilka målsättningar har lärare inom idrott och hälsa? 

• Hur genomsyrar målsättningarna den dagliga undervisningen? 

• Hur förhåller sig målsättningarna i förhållande till kunskapsmålen i styrdokumenten? 
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4. Bakgrund 

Följande avsnitt kommer att utgöra en bakgrund till det föreliggande syftet som behandlar 

idrottslärarens målsättning med ämnet idrott och hälsa och hur de implementerar dessa i sin 

undervisning. Bakgrunden kommer att presenteras under tre teman som kommer från 

läroplansteorin. Samhällets påverkan på formuleringsarenan, lärarens val av innehåll och 

målsättning på transformeringsarenan och lärarens roll i undervisningen i realiseringsarenan. 

Detta för att låta vårt teoretiska perspektiv genomsyra studiens bakgrund. 

4.1 Samhällets påverkan på ämnet idrott och hälsa 

Styrdokument påverkas av yttre faktorer och förändras och uppdateras med jämna mellanrum. 

Innehållet i läroplanen bestäms av riksdagen, men Skolverket lägger förslag om möjliga 

kursplaner som senare kan godkännas eller avslås av Regeringen. Ekberg (2009) skriver att de 

förändringsprocesser som sker i samhället också påverkar idrotten och synen på idrotten, även 

ämnet idrott och hälsas syfte. 

Ett av de syften som kan utläsas i kursplanen för idrott och hälsa 1 på gymnasiet är att skapa 

ett bestående intresse för rörelse som ett medel för välbefinnande (Gy11). Detta tydliggör att 

det finns ett behov från samhället och Skolverket att få ungdomar fysiskt aktiva. Orsaken till 

att det finns ett behov av fysisk aktivitet är enligt Lundvall och Meckbach (2008) att samtidigt 

som samhället och utvecklingen går framåt, går välbefinnandet och hälsan bakåt i Sverige. I 

det svenska samhället är det fler och fler människor som utvecklar sjukdomar och psykisk 

ohälsa på grund av ett liv präglat av stillasittande och övervikt (Regeringens proposition 

2002/03:35). Detta är något som staten har uppmärksammat och reagerat på i form av att 

lägga ett ansvar på ämnet och indirekt lärarna som undervisar idrott och hälsa. De positiva 

hälsoeffekterna som är direkt kopplade till fysisk aktivitet är något som de flesta är medvetna 

om och speciellt lärarna i idrott och hälsa (Masurier & Corbin, 2006). Masurier och Corbin 

(2006) tar upp 10 olika anledningar till varför ämnet idrott och hälsa är viktigt för att 

motverka dagens fetmautveckling. De beskriver bland annat hur fysisk aktivitet kan motverka 

övervikt och att en god idrott och hälsa-undervisning kan bidra till ett hälsosamt liv. De tar 

också upp att fysisk aktivitet kan motverka kroniska sjukdomar relaterade till ett mer 

stillasittande liv, så som hjärtinfarkt, högt blodtryck, stroke, osteoporos, diabetes och i vissa 

fall även olika former av cancer. De skriver också att regelbunden fysisk aktivitet förbättrar 

immunförsvaret och kan lindra symptom för bland annat artros och astma.  
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Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet är tydliga, men enligt Ericsson (2008) finns det ingen tid i 

ämnet för att ge alla elever de möjligheter som krävs för att nå dessa positiva hälsoeffekter. 

Ericsson skriver vidare att skolan har misslyckats med att erbjuda tillräckligt med tillfällen av 

fysisk aktivitet. Ericsson (2008) hänvisar till Europaparlamentet som 2007 röstade igenom att 

skolor ska sträva efter att erbjuda tre tillfällen av fysisk aktivitet per vecka. Detta blir en 

svårighet i Sverige då kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet har 100 timmar undervisning 

som antingen kan planeras på ett, två eller tre år. På dessa 100 timmar ska läraren få med allt i 

det centrala innehållet och samtidigt ge alla elever en möjlighet att nå det kunskapskrav 

eleverna önskar. Enligt Lundvall och Meckbach (2008) skulle ämnet idrott och hälsa kunna 

bidra till ökad fysisk aktivitet för eleverna om ämnet skulle få extra tidstilldelning.  

Goodweiler, Hensley och Finn (2009) påstår i deras i studie att antalet timmar en elev har 

idrottsundervisning inte påverkar resultatet. De drog slutsatsen att det var kvalitén på 

lektionerna som påverkade elevernas framsteg i ämnet. Cernerud och Folke (2007) skriver att 

det elever lär sig, kvalitén under idrottslektionerna och hur lektionerna individanpassas är 

minst lika viktigt som antalet timmar varje elev har möjlighet till fysisk aktivitet. De 

framhäver dock att all skolans verksamhet ska förmedla rörelseglädje. 

Samtidigt som behovet att vara fysiskt aktiv har ökat har ämnets syfte förändrats (Annerstedt, 

2001). Annerstedt menar att ämnet har gått från en kraftig betoning på idrottsliga färdigheter 

till att ha ett mer upplevelsebaserat synsätt. Han skriver vidare att ämnet har fått mer fokus på 

deltagarmedverkan och individanpassning. Denna utveckling är också möjlig att se genom 

läroplanens utveckling från Lgy70 till den gällande Gy11. 

4.2. Gymnasieskolans utveckling 

Skolans styrdokument förändras och anpassas till den tid skolan, lärarna och eleverna befinner 

sig i. I föregående läroplaner som Lgy70, Lpf94 och den nuvarande läroplanen Gy11 kan man 

se spår av vad Skolverket och samhället har värderat som viktigt (Linde, 2012). Med en 

bakgrundsbeskrivning av dessa tre läroplaner vill vi belysa skillnader och likheter mellan de 

olika läroplanerna. 

4.2.1 Lgy70 

Den moderna gymnasieskolans första läroplan infördes 1971. Samtidigt som Lgy70 infördes 

skedde också andra förändringar i skolans utformning. Tidigare hade det frivilliga 

skolsystemet varit indelat i tre skolformer, fackskolan, gymnasium och yrkesskolan. 1968 
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kom det ett förslag om att slå ihop dessa tre skolor och dessa förenades år 1971 (Lindensjö & 

Lundgren, 2000). Den nya läroplanen gav lärarna som jobbade på gymnasieskolan 

gemensamma mål och riktlinjer om hur man skulle genomföra undervisningen och vad som 

skulle ingå i undervisningen. Staten uttryckte en önskan om att undervisningen skulle forma 

och utveckla eleverna till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande 

samhällsmedlemmar (Lgy70). Det fanns en önskan att nå varje elev och enligt Lindensjö och 

Lundberg (2000) var det under Lgy70 som tanken med en individualiserad undervisning blev 

central. Dock upplevde många lärare en svårighet att individualisera undervisningen då 

bristande resurser gjorde det svårt att hjälpa varje elev pedagogiskt. Vidare stod det i Lgy70 

att gymnasieskolan hade till uppgift att hjälpa varje elev att utveckla sina inneboende 

förutsättningar som individ och demokratisk medborgare. Det fanns en önskan om att skolan 

skulle skapa människor som skulle fungera väl i det svenska samhället. Staten utgick ifrån att 

varje individ hade förutsättningar att bli en god och demokratisk medborgare. För att eleverna 

skulle utvecklas till dessa goda och demokratiska medborgare hade idrottsundervisningen ett 

stort ansvar att skapa dessa medborgare. Genom en god träning och att bidra till ett intresse 

för fysisk aktivitet för att uppehålla den goda fysiken skulle målsättningen uppnås. 

Ämnet idrott hade ett stort fokus på att få elever att förstå den fysiska träningens betydelse 

samt att skapa ett intresse för fysisk aktivitet hos eleverna. Idrottsämnet skulle ge eleverna 

rekreation och bidra till en god kondition. Med en sådan målsättning lades mycket 

uppmärksamhet på det praktiska innehållet och vad man skulle lära sig. Ämnets mål att få 

elever intresserade av fysisk aktivitet framgick väldigt tydligt som citatet visar;“... förvärva 

förståelse och intresse för fysisk aktivitet…”(Lgy70, s. 166) 

4.2.2 Lpf94 

Lgy70 var det styrande dokumentet fram till 1994 för gymnasiet då nästa läroplan infördes. 

Staten ville förändra skolan för att låta den lokala kulturen komma fram. Detta gjorde staten, 

enligt Lindensjö och Lundgren (2000), på så sätt att de decentraliserade skolan tre år tidigare, 

1991. Förändringen medförde att varje kommun kunde anpassa undervisningen till det 

område skolan låg i och deras elever kom från. Trots skolans förändringar hade Lpf94 samma 

demokratiska betoning som tidigare läroplan, Lgy70. Skolan försökte skapa en mer 

individualiserad skola som skulle belysa individens betydelse i undervisningen. I Lpf94 kan 

utläsas att individens acceptans av andra individer var av stor vikt. Citatet nedan blev influerat 

av de samhällsförändringar som Sverige genomgick och visar att alla människor skulle få en 

plats i skolans värld. I Lpf94 står det: 
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 “Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 

behandling.” (Lpf94, s. 3) 

Betygsystemet förändrades i och med Lpf94, skolan lämnade det relativa betygssystemet och 

anammade ett målrelaterat betygssystem. Den nya betygsskalan var streck, icke godkänd, 

godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd (Lindensjö & Lundgren, 2000). Streck gavs 

när en lärare inte hade tillräckligt med kunskap om elevens kunskaper för att kunna sätta ett 

betyg. 

Även idrottsämnet genomgick förändringar. Ämnet bytte namn från idrott till idrott och hälsa. 

Detta medförde ett större fokus på hälsa och inte bara den fysiska hälsan. Enligt kursplanen 

för idrott och hälsa A var det grundläggande för ämnet med ett hälsoperspektiv som 

innefattade fysiskt, psykiskt och ett socialt välbefinnande. Undervisningen skulle befästa 

kunskaper om hur man kunde leva hälsosamt och ge elever tillräckligt med kunskap för att 

kunna välja vad som är lämpliga fysiska aktiviteter att utföra på fritiden. Målet för kursen 

idrott och hälsa A var att ge eleverna en möjlighet att prova skilda fysiska aktiviteter. Dessa 

aktiviteter skulle dock anpassas till elevens intressen och erfarenheter. Ämnet skulle belysa 

vikten av ett psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande och metoden för att nå detta var 

genom fysisk aktivitet. I regler för målstyrning (2000) står det att idrottslärare ska bidra till att 

elever “... utvecklar ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, förstår värdet av 

detta samt ser dess samband med hälsa och livsstil…” (Svensk facklitteratur, 2000, s.136). 

Ämnet förändrades till ett ämne med ett tydligare hälsoperspektiv där ett av målen var att 

sträva mot fysisk aktivitet på fritiden. Trots ett tydligare hälsoperspektiv så fanns det kvar 

delar från tidigare kursplaner. Delar där den fysiska aktiviteten är i centrum. Ett exempel finns 

att hitta i kursplanen för kursen idrott och hälsa A: “Ämnets kärna utgörs av fysisk aktivitet...” 

(Svensk facklitteratur, 2000, s.136). 

4.2.3 Gy11 

Den nuvarande läroplanen infördes 2011 där ett antal förändringar har gjorts från föregående 

läroplan, Lpf94. Skolverket valde att byta ut den gamla betygsskalan från Icke Godkänd till 

Mycket Väl Godkänd till bokstavsbetyg i form av en betygsskala i sex steg, där E till A är 

godkända betyg och F är ej godkänt. Betygsskalan utgörs av tre kunskapskrav, E, C och A. 

Det finns två betyg till som eleven kan få, B och D, men det finns inga kriterier för dessa utan 

det är en kombination av kunskapskraven A, C eller E. Ordet betygskriterier har byts ut till 
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kunskapskrav och en formativ bedömning ligger till grund för bedömningen. Skolverket har 

även förändrat namnen på de kurser som är tillgängliga på gymnasiet. Skolverket ändrade från 

idrott och hälsa A till idrott och hälsa 1. I och med att namnet på kursen ändrades så 

förändrades även begreppet för vad hälsa innebär. Regeringen valde att ta bort vissa begrepp 

om hälsa som fanns i Lpf94. Så som ämnets syfte att eleverna ska utveckla ett fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. Regeringen valde istället att använda begreppet, kroppslig 

förmåga och förmågan att planera, genomföra och värdera olika fysiska aktiviteter. 

 “Med kroppslig förmåga avses elevens förmåga att bedöma, anpassa och utföra 

rörelseaktiviteter som bibehåller, alternativt utvecklar, den fysiska förmågan. Valet av 

rörelseaktiviteter sker utifrån teorier och fakta och eleven relaterar valet av rörelseaktivitet till 

egna förutsättningar och mål.” (Skolverket, 2011a, bakgrund och motiv, stycke 5) 

Gy11 betonar att hälsa i idrott och hälsa inte ska ses som något separat från idrottsdelen i 

ämnet, utan ska vara en del som är integrerad med den praktiska undervisningen. Den 

nuvarande läroplanen ämnar till att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en 

kunskap om hur kroppen fungerar, om livsstilens betydelse och konsekvenserna av fysisk 

inaktivitet och aktivitet. 

4.2.4 Ämnets syfte i kursen idrott och hälsa 1 

Det finns ett antal syften som redovisas i kursplanen för idrott och hälsa 1 i Gy11. För att 

klargöra vad ämnet idrott och hälsa ska bidra till kommer vi att redogöra dem här nedan: 

- Utveckla elevens kroppsliga förmåga och förmåga att planera, genomföra och värdera olika 

rörelseaktiviteter som främjar den kroppsliga förmågan. 

- Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för och förmåga att använda 

rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa för välbefinnande. 

- Eleven ska lära sig om hur kroppen fungerar i arbete och konsekvenserna av fysisk 

inaktivitet och aktivitet. 

- Lära sig att hantera nödsituationer och säkerhet vid fysiska aktiviteter. 

- Eleven ska utveckla en hälso- och miljömedvetenhet, samt utveckla ett intresse för att delta i 

arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle. 

- Undervisningen ska vara individanpassad och bidra till att utveckla elevens förmåga att 

anpassa fysiska aktiviteter efter sina behov, syften och mål. 
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- Undervisningen av fysiska aktiviteter ska kopplas till fakta och teorier. 

- Undervisningen ska motverka stereotypa föreställningar om vad som är manligt och 

kvinnligt och belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. 

- Ämnet ska behandla frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.  

4.3 Lärarens val av innehåll och målsättning 

På transformeringsarenan handlar det om vilket innehåll den individuella läraren väljer att 

fokusera mer på och vilket arbetssätt som läraren väljer som lämpligt för varje aktivitet. På 

transformeringsarenan förväntas läraren att anpassa undervisningen efter varje elev. I följande 

kapitel kommer tidigare forskning om lärarens möjlighet att påverka undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa att presenteras. 

4.3.1 Aktiviteter som prioriteras inom ämnet 

Det är enligt Larsson och Meckbach (2007) lärarens uppgift att konkretisera styrdokumenten 

och planera och skapa lektioner som är anpassade till eleverna och följer kursplanen. Det är 

därför som undervisningen kan komma att variera på olika skolor. Denna variation beror på 

att det är läraren själv som bestämmer vad han eller hon vill lära ut och känner sig trygg med 

att lära ut till sina elever. Enligt Lundvall och Meckbach (2004) är det väldigt vanligt bland 

lärare i idrott och hälsa att återgå till sådana aktiviteter som man är vana med och de betonar 

att det är vanligare när en person utsätts för stressade situationer. De beskriver det med 

formuleringen: “bollspelare- alltid trygg i bollspel”, “gymnast - alltid trygg i gymnastik” och 

så vidare med andra föreningsidrotter. Det finns enligt dem en säkerhet i att göra saker man är 

van med. Enligt Lundvall och Meckbach (2004) och Dahlgren, Ekberg och Peterson (2007) 

tar idrottslärare med sig sin bakgrund och erfarenhet av föreningsidrott in i ämnet idrott och 

hälsa och dess undervisning. Lärares bakgrund och erfarenhet kan vara en del av förklaringen 

till mängden lagbollssporter som bedrivs i ämnet idrott och hälsa. Detta resonemang styrker 

även Redelius (2004) med sin studie som hon genomförde i årskurs nio, som visar att 

lagbollsspel är den aktivitet som utövas mest inom ämnet idrott och hälsa. Detta är något som 

även Larsson (2004) har dokumenterat i sin studie för årskurs fem. Lagbollspel är därför 

enligt tidigare forskning en aktivitet som följer med eleverna från mellanstadiet till högstadiet 

i ämnet idrott och hälsa. Det finns ett mönster och ett samband som uppmärksammats i 

tidigare forskning vilket kan ledas till ett antagande om att lagbollspel även på gymnasiet sker 

i stor utsträckning. 
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Både Ericsson (2008) och Redelius (2004) anser att mängden bollspel som används i 

undervisningen skapar negativa effekter i ämnet idrott och hälsa. Redelius skriver att hon har 

uppmärksammat att det ofta finns två ytterligheter i ämnet idrott och hälsa. En grupp som 

älskar ämnet och en grupp som hatar ämnet. Gruppen som hatar ämnet är en minoritet, men är 

den grupp som behöver mest uppmärksamhet. Redelius (2004) anser problemet ligger i 

mängden lagbollsspel och att lärare bör försöka minska mängden lagbollsspel för att inte 

riskera att driva gruppen som hatar idrott och hälsa-ämnet ännu längre bort från ämnet.  

Det finns också forskare som ser mängden bollspel som en positiv trend, bland annat 

Cernerud och Folke (2007) ser variationen av bollsporter som en möjlighet för elever att hitta 

sin väg till ett bestående intresse: 

 “Varje elev bör lära sig träning av grunderna för fysisk prestation, nämligen kondition, 

styrka, koordination, balans och smidighet, snarare än grenspecifika krav i olika idrotter. 

Naturligtvis är det viktigt att få prova olika idrottsgrenar, då det kan leda till att eleven väljer 

att fortsätta träna inom någon av dem.” (Cernerud & Folke, 2007, s. 3125). 

Då ett av ämnets syften är att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet krävs det att 

eleven får uppleva aktiviteter som skapar ett sådant intresse. Lundvall (2004) tar dock upp en 

svårighet med detta. Lundvall anser att problemet med att bidra till ett bestående intresse 

ligger i svårigheten i att fortsätta med aktiviteten när eleverna är vuxna. Lundvall skriver att 

rörelseaktiviteter i ett livslångt perspektiv ska karakteriseras av att de kan bidra till ett 

bibehållande eller en förbättring av hälsan och att aktiviteterna lätt kan överföras till 

vuxenlivet. Hon skriver att lärarna bör uppmärksamma vilka aktiviteter som har potential att 

överföras in i vuxenlivet av eleverna. Det finns en logik i det resonemanget då det enligt 

Riksidrottsförbundet (2013) inte var en enda lagbollssport som var med som en regelbunden 

fysisk aktivitet år 2013 för vuxna människor mellan 26-80 år. De tre vanligaste aktiviteterna 

var istället power walk/promenad, löpning/joggning och styrketräning/gym. Det som ska 

poängteras är att bidra till ett bestående intresse för fysisk aktivitet endast är en del av ämnets 

syfte och inte en del av kunskapskraven. De aktiviteter som genomförs i undervisning ska 

därmed bidra till ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Cernerud och Folke (2007) skriver 

att “Skolans idrottsundervisning bör därför i första hand stimulera var och en till bestående 

vanor som innebär ökad fysisk vardagsaktivitet utanför skolan.” (s. 3125). 
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4.3.2 Målsättningar inom ämnet idrott och hälsa 

Vi har i tidigare kapitel beskrivit vilken aktivitet som förekommer mest bland lärare i ämnet 

idrott och hälsa. I följande del kommer vi att ta upp vilka målsättningar lärare i ämnet idrott 

och hälsa har enligt tidigare forskning och vad som påverkar lärare i dess val av målsättning. 

Meckbach (2004) visar i sin studie att en stor majoritet av lärarna hade samma målsättningar 

för ämnet. Dessa var att ämnet skulle ge rekreation, få elever att uppleva rörelseglädje och att 

utveckla ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Dessa målsättningar är inte valda utan 

någon eftertanke, utan forskning har visat att det finns faktorer som påverkar när lärare väljer 

en målsättning för sin undervisning. Enligt Linde (2012) påverkas lärare av yttre faktorer som 

till exempel området skolan befinner sig i, kollegors inflytande och så vidare. Green (2000) 

påstår att media och yttre faktorer har ett större inflytande över individen i valet av 

målsättning än gällande styrdokument. Lärarens intressen är också en faktor som påverkar 

valet. Lundvall och Meckbach (2004) skriver att lärare i idrott och hälsa tar med sig ett 

bagage in i ämnet och att det bagaget påverkar all verksamhet för läraren. Detta är något som 

även Green (2000) skriver om. Han har uppmärksammat att lärare i idrott och hälsa ofta har 

en bakgrund som föreningsidrottare. 

4.4 Lärarens roll i undervisningen 

I följande kapitel kommer vi att beskriva lärarens roll i undervisningen och de faktorer som 

påverkar läraren på realiseringsarenan. Vi kommer att beskriva olika erfarenheter och faktorer 

som kan forma den enskilda läraren. 

Alla vuxna har upplevt skolan och de har mött flera lärare under sin tid som elev. De flesta 

människor kommer ihåg någon lärare som de har haft under sin skolgång och kan många 

gånger beskriva den personen. Enligt Brytting (2008) finns det ofta någon lärare som gjort ett 

intryck, men han berättar också att man även kommer ihåg de lärare som inte gjort något 

intryck överhuvudtaget. När en individ sedan väljer att studera till lärare kan dessa intryck 

från olika lärare vara en faktor som påverkar hur man själv blir som lärare. Det styrs av såväl 

inre som yttre faktorer. För att få en förståelse om vem en lärare är eller varifrån en lärare 

kommer ifrån måste man enligt Green (2000) studera den enskilda individen. Green har 

studerat lärare som undervisar i ämnet idrott i England och Wales. Han tittade på deras 

personlighet och intressen och hur det påverkade deras undervisning. Green kom fram till att 

idrottslärare ofta har en väldigt stark idrottsidentitet som uttrycks i termer som “jag älskar 

sport”. Enligt Green är lärare i idrott, individer som har varit kontakt med idrott under hela sitt 
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liv och är mest troligt fortfarande en dominerande del av lärarens liv. Läraren väljer därför 

ämnet idrott och hälsa som ett sätt att få behålla idrotten i sitt liv. Att ha passion för sitt ämne 

kan vara positivt då det enligt Brytting (2008) bidrar till att både sprida glädje hos eleverna 

och ge läraren en auktoritet på grund av sin kunskap i ämnet. Att lärare är olika och lär ut på 

olika sätt beror på att de har egna personligheter och värderingar, men de jobbar alla mot 

samma mål, att erbjuda så bra undervisning som möjligt för eleverna. Det finns därför många 

olika sätt att nå en god undervisning. Vilken personlighet som lärare har, kan påverka en 

lärares förmåga att nå en god undervisning och Brytting (2008) menar att det finns tre 

karaktärsegenskaper som dyker upp när man diskuterar vad som definierar en bra lärare. 

Dessa är respekt, kunskap och entusiasm. Att visa respekt för varje elev bidrar till att skapa en 

självrespekt hos eleverna. Kunskap, som skapar auktoritet i klassrummet och entusiasm som 

sprider en glädje för att lära. Dessa tre karaktärsegenskaper behöver dock inte nödvändigtvis 

vara absoluta, det finns även andra egenskaper som kan skapa en bra lärare. Som exempelvis 

Larsson och Meckbach (2007) formulerar sig när det kommer till att förklara lärarens roll och 

karaktär: 

 “... i korthet handlar det bland annat om en lärare som kan tolka styrdokument, formulera 

egna lokala pedagogiska planer, följa relevant kunskapsutveckling, planera, organisera och 

utvärdera undervisning i enlighet med i förväg formulerade kriterier och samverka med 

andra lärare och elevernas målsmän.” (s. 9). 

Larsson och Meckbach (2007) väljer att kalla en lärare som gör allt detta för en professionell 

lärare. Det väcker också frågan om en lärare är oprofessionell om läraren inte gör allt de 

kräver. 

Enligt Cardinal, Yan och Cardinal (2013) så får många elever väldigt negativa upplevelser 

från ämnet idrott och hälsa. Dessa negativa upplevelser påverkar individens åsikter och 

intresse för fysisk aktivitet senare i livet.  

“Physical education and sport settings are ripe with opportunities to form lasting memories, 

and there is good evidence that they do - especially when the memories are bad ones.” 

(Cardinal, Yan & Cardinal, 2013, s. 49). 

En del av lärarens roll är därför att anpassa undervisningen efter varje individs förutsättningar 

och skapa ett tryggt lektionsklimat så att eleven får en positiv upplevelse av ämnet idrott och 

hälsa. Enligt Liukkonen, Vanden Auweele, Vereijken, Alfermann och Theodorakis (2007) har 

läraren ett ansvar att variera sin undervisning så att den skapar ett utvecklande lärande för alla 
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elever. Men Myndigheten för skolutveckling (2005) skriver att det krävs mer än en god miljö 

för lärande. De betonar att det även är viktigt att eleverna är i god fysisk form och att de är 

villiga att lära sig. En trygg miljö är dock förutsättningen för att utveckla förmågan att lära 

och utvecklas. 
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer vi redovisa metoden och tillvägagångssättet för detta arbete. Avsnittet 

kommer att presentera urval, intervjuutformning, genomförandet, databehandling och 

diskutera arbetets validitet och tillförlitlighet. Vi kommer även presentera hur arbetet har 

anpassats efter de forskningsetiska principerna. 

5.1 Val av metod och urval 

För denna studie valdes en kvalitativ metod med intervjuer av lärare som 

datainsamlingsmetod. Enligt Trost (2010) skapar denna metod en djupare förståelse av 

informantens åsikter och tankar, jämfört med en enkätundersökning. En kvalitativ 

forskningsintervju går enligt Kvale (2014) utöver det spontana vardagliga utbytet av åsikter 

och blir ett sätt för intervjuaren att skaffa kunskaper genom omsorgsfullt ställda frågor och 

lyhört lyssnande. Att använda intervju som metod kan vara en svårighet då det ställer höga 

krav både på den som intervjuar och den som blir intervjuad. Det kan även vara en svårighet 

att få den tid som behövs för att genomföra en bra intervju. 

Arbetet har följt Dimenäs (2007) förhållningssätt vid användandet av intervju som metod. 

Dimenäs (2007) skriver att det finns vissa faktorer, som man som intervjuare ska ta hänsyn till 

praktiskt när man genomför en intervju. Forskarna ska skapa en lugn och avskild plats utan 

störande moment. Forskarna ska se till att sitta på ett lämpligt avstånd så att samtalet både blir 

och känns så naturligt som möjligt. Intervjuns längd ska om möjligt ej vara längre än en 

timme, då trötthet kan infinna sig hos informanten. Intervjun ska inte heller vara stressad, 

eftersom stress kan påverka intervjuarens uppmärksamhet och tålamod. 

Urvalet för studien var bland lärare som var yrkesverksamma inom ämnet idrott och hälsa på 

gymnasiet. Varken arbetsort, ålder eller kön har påverkat urvalet då dessa faktorer bedömdes 

irrelevanta för undersökningen. Det enda kravet vi hade på våra informanter var att de har en 

godkänd lärarexamen från ett svenskt universitet eller högskola. Detta krav var ett sätt att 

säkerställa att informanterna hade den kunskap som krävdes för att bidra till undersökningen. 

Med ett sådant krav önskade vi att höja validiteten i undersökningen. 

För att få kontakt med lärare som kunde ställa upp på en intervju skickade vi ut missivbrev till 

lärare inom ämnet. I missivbrevet informerades lärare om undersökningen och vad som var 

syftet med undersökningen (se bilaga 2). Missivbrevet skickades till 18 lärare som arbetade 

som lärare i idrott och hälsa i en kommun i Västerbotten. Utskicken gick via mail och deras 
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mailadresser erhölls med hjälp av skolornas hemsida. Efter första utskicket erhöll vi inga svar 

från någon av de kontaktade lärarna. Vilket resulterade i att vi blev tvungna att ta kontakt med 

lärare inom idrott och hälsa från en annan kommun i Västernorrland. Deras mailadresser 

erhölls med hjälp av skolornas hemsida. Missivbrevet skickades till tio lärare inom idrott och 

hälsa, varpå sju av dessa svarade och ville delta i undersökningen. Vidare kontakt skedde via 

telefon. 

Sju lärare deltog i undersökningen och alla blev intervjuade med samma intervjufrågor, dock 

med vissa skillnader på grund av deras svar och våra följdfrågor. Fem av dessa sju lärare är 

män och två av dem är kvinnor. Då endast sju lärare har intervjuats blir det svårt att dra några 

generella slutsatser eller att skapa en generell uppfattning om vad lärare i Sverige har för 

målsättningar inom ämnet. Resultatet blir endast en liten inblick i vardagen för sju lärare inom 

ämnet idrott och hälsa. Namnen på informanterna i studien är fingerade. 

• Per är 60 år gammal, har arbetat som lärare i 33 år. Han tog sin lärarexamen 1981. 

• Oskar är 57 år gammal, har arbetat som lärare i 32 år. Han tog sin lärarexamen 1983. 

• Jonas är 56 år gammal, har arbetat som lärare i 26 år. Han tog sin lärarexamen 1987. 

• Robin är 31 år gammal, har arbetat som lärare i 5 år. Han tog sin lärarexamen 2009. 

• Samuel är 44 år gammal, har arbetat som lärare i 22 år. Han tog sin lärarexamen 1992. 

• Emma är 37 år gammal, har arbetat som lärare i 12 år. Hon tog sin lärarexamen 2002. 

• Sara är 47 år gammal, har arbetet som lärare i 16 år. Hon tog sin lärarexamen 1989. 

5.2 Utformning av intervjuguiden och genomförande   

När vi konstruerade intervjuguiden var utgångspunkten de frågeställningar som tidigare 

formulerats (se bilaga 1). För att förbättra frågorna inför intervjuerna och för att öva på vår 

intervjuteknik genomfördes en pilotintervju med en lärare som inte skulle vara med i 

undersökningen. Detta är något som både Dimenäs (2007) och Patel och Davidson (2011) 

påpekar som en viktig process då den kan hjälpa intervjuaren att undvika irrelevanta eller 

ledande frågor och detta bidrar till en ökad validitet. En semi-strukturerad intervju har 

använts, där vissa huvudfrågor fick föra intervjun framåt. Dessa huvudfrågor följdes upp med 

följdfrågor på informantens svar för att få djupare insikt av informantens åsikter. För att spela 

in intervjuerna har en inspelningsfunktion på en mobiltelefon använts. 
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Genomförandet skedde i fem av de sju intervjuerna med båda forskarna närvarande. I två av 

dessa sju fick forskarna intervjua isär. Vissa intervjuer skedde på platser där yttre 

omständigheter påverkade intervjuerna. Det hände att telefoner ringde, kollegor kom in och 

att elever knackade på. Detta är något som kunde ha förhindrats om mer tid kunde ges av 

informanterna och bättre vald plats för intervjuerna, men det är dock viktigare att informanten 

känner sig bekväm med platsen. 

Vid tillfället för intervjun informerades alla informanter om de forskningsetiska principerna 

och hur de kom att efterföljas. Vid intervjun informerades återigen informanten om syftet med 

undersökningen så att informanten var införstådd med vad han eller hon kommer att svara på. 

Intervjuerna blev mellan 20-35 minuter långa.  

Upplägget var sådant att endast en av de två forskarna ställde frågor och den andra lyssnade 

på informantens svar och uppmärksammade förändringar i kroppsspråk samtidigt som 

intervjun spelades in. 

5.3 Forskningsetiska principer 

När forskning ska genomföras finns det vissa principer som forskare ska tillämpa för att 

skydda individen. Det grundläggande individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav. Här 

nedan kommer information hur de forskningsetiska principerna har tillämpats innan, under 

och efter intervjuerna. 

5.3.1 Informationskravet 

“Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). För att uppfylla informationskravet informerades 

informanterna vid tre olika tillfällen. I missivbrevet, i telefon när intervjun blev inbokad och 

vid första kontakten med informanterna personligen. Detta bidrar till att undvika några 

missförstånd om vad undersökningen handlade om. 

5.3.2 Samtyckeskravet 

“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Precis som samtyckeskravet beskriver, har informanterna själva 

fått bestämma hur länge och på vilka villkor de deltar. De har även blivit informerade om att 

de är upp till dem själva att känna hur mycket och vad de vill dela med sig av.  
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5.3.3 Konfidentialkravet 

“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). För att behålla informanternas anonymitet har 

informanterna fått fingerade namn. Var informanternas arbetar kommer att förbli 

konfidentiellt då vi inte tagit hänsyn till det i vår undersökning. 

5.3.4 Nyttjandekravet 

“Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Informanterna fick information om att all insamlad data som 

insamlats från intervjuerna enbart kommer att finnas med i denna studie och ingen annan. Det 

kommer inte ges ut för kommersiellt bruk. 

5.4 Databearbetning 

(Det transkriberade materialet blev 31 sidor ordagrant.) Bearbetningen utgick från den 

teoretiska utgångspunkten som grundar sig i läroplansteorin när vi genomförde studien och i 

ett senare skede, analyserade vårt resultat. För att hantera mängden transkriberat material 

följdes en metod från en metodbok av Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014). De beskriver att 

man ska följa tre steg för att analysera sitt insamlade material; kodning, tematisering och 

summering. Kodning innebär att mängden data reduceras till olika kategorier och kopplar data 

till kodord. Tematisering innebär att kodorden kopplas ihop till större grupper och hittar 

teman i den insamlade datan. Summeringen är sista steget i databehandlingen och ska leda till 

att data analyseras och verifieras. 

Den insamlade data kodades till två grupper, målsättning och övrigt. All data som ansågs 

tillhöra målsättning fick en färg och övrigt en annan. I nästa steg sorterades informationen till 

sammanfattningar som skulle underlätta bearbetningen av det insamlade materialet. 

När sammanfattningarna av de två grupperna var klara började tematiseringen av de svar och 

formuleringar som framkommit i resultatet. Tematiseringen är inte enbart ett sorteringsarbete 

utan även en viktig del i analysarbetet. Det handlar om att hitta de kopplingar som forskaren 

upplever som mest betydelsefulla för undersökningen (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 

Resultatet sorterades efter lärarnas svar och vad svaren hade gemensamt med varandra. 

Därefter sorterades resultatet efter frågeställningarna för att sedan bilda underrubriker.  
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Under det sista steget, summeringen, verifierades resultatet genom att gå tillbaka till den 

insamlade datan och jämföra om våra slutsatser gick att applicera på grundmaterialet. 

Analysen slutade inte efter första tolkningen och att de olika temana hade framkommit, utan 

fortsatte tills att resultatet visade samma svar flera gånger. Detta gjordes för att kunna 

säkerställa resultatet och för att kunna dra mer tillförlitliga slutsatser.  

5.5 Tillförlitlighet 

Begreppet reliabilitet inom kvalitativa studier bygger på en lägre grad av standardisering än 

vad kvantitativa studier gör. Detta gör att reliabilitet oftast inte används i kvalitativa intervjuer 

då termen tillförlitlighet används istället. Tillförlitlighet betyder möjligheten att återskapa 

studien och få exakt samma svar är betydligt lägre i en kvalitativ studie än i en kvantitativ 

studie. Trost (2010) beskriver det som att man som forskare inte vill utgå ifrån att människan 

är statisk, utan hela tiden är en del av en process som förändras. Enligt Trost (2010) noterar 

och registrerar en duktig intervjuare det som kvalitativa studier kallar slumpinflytelser, en 

felsägning eller en missuppfattning för att tillföra mer information till analysen av intervjun. 

Dessa slumpinflytelser har vi försökt uppmärksamma genom att låta en forskare lyssna och 

titta på informanten under intervjun och en forskare föra intervjun framåt. Intervjuerna valdes 

att spelas in och enligt Dimenäs (2007) ökar tillförlitligheten när en intervju blir inspelad då 

man i efterhand kan höra om man har ställt ledande frågor. Det finns dock en reliabilitetsbrist 

då forskarna intervjuade individuellt vid två tillfällen. 

För att säkerställa en hög tillförlitlighet har en pilotintervju använts och denna kan i viss grad 

försäkra forskarna om att rätt information fås från informanterna. Två metodböcker har 

använts, Trost (2010) och Dimenäs (2007), detta för att till största möjliga mån kunna skapa 

ett bra intervjuklimat för både informanten och intervjuaren. Genom dessa metoder och 

procedurer har en hög tillförlitlighet försökts att säkerställas på detta arbete.  

5.6 Validitet 

Traditionellt sett så förklaras begreppet validitet med att frågan eller instrumentet som 

används verkligen mäter det som det är avsett för att mäta (Trost, 2010). Begreppet validitet 

är inte enbart kopplat direkt till den insamlade datan. Enligt Trost måste forskare kunna visa 

upp att forskningsresultat, data och analyser är trovärdiga. Han menar vidare att det innebär 

att forskare måste kunna visa upp eller göra det trovärdigt att all data är insamlad på ett sådant 

sätt att de är seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen. När det kommer till 

själva datainsamlingen är validiteten beroende på hur väl forskarna har lyckats med att samla 
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in tillräckligt med material för att återge en trovärdig bild av den studerades tillvaro och 

situation (Patel & Davidson, 2011). Vi anser att informationen som har erhållits från 

informanterna, är tillräcklig för att ge en samlad bild över de sju lärarnas målsättningar och 

ambitioner med ämnet idrott och hälsa. Validiteten kopplas även till om vi har klarat av att få 

med det som är mångtydigt och i vissa fall även motsägelsefullt, till exempel relationen 

mellan det normala, speciella och det typiska. Vi har analyserat den insamlade datan ett flertal 

gånger och det har bidragit till en ökad validitet. Varje gång vi analyserade datan så kom vi 

djupare i vår analys och kunde se andra mönster än de som framkom i vår första analys. 

Genom att hela tiden vara medveten om syftet med undersökningen kan vi garantera att 

studien har mätt det den skulle mäta. 
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6. Resultat och analys 

I följande del kommer vi att presentera vårt resultat under våra frågeställningar med en kort 

sammanfattning om varje del. Vi kommer även presentera resultat som framkommit som är 

utanför våra frågeställningar, men som vi anser är relevant för studien. Resultatet är 

strukturerat i fyra delar där de tre inledande delarna är utformade efter studiens 

frågeställningar och den avslutande delen belyser resultat som är relevant och stödjer studien.  

6.1 Vilka målsättningar har lärare inom idrott och hälsa? 

Genom vår bearbetning av materialet har det framkommit två huvudsakliga målsättningar; 

bidra till ett bestående intresse och skapa förståelse för fysisk aktivitet. Förutom vad lärarna 

har för målsättning, så kommer vi även redovisa vad de intervjuade lärarna anser har påverkat 

dem i deras val av målsättning. 

6.1.1 Bidra till ett bestående intresse 

Fem av de sju intervjuade lärarna har alla ett intresse och en målsättning att skapa ett 

bestående intresse för fysisk aktivitet hos sina elever. Lärarna upplever att det är vad ämnet 

idrott och hälsa ska bidra till och är det eleverna ska få med sig från ämnet.  

De fem lärarna har liknande målsättningar, men det finns några små skillnader som skiljer 

lärarna åt. Alla fem lärare betonar vikten av att eleverna ska få med sig ett bestående intresse 

från ämnet. Emma berättar att det inte är begränsat till någon speciell fysisk aktivitet, utan 

handlar mer om att eleven själva ska hitta någon fysisk aktivitet som de gillar och vill fortsätta 

med på fritiden. Per framhäver att han, som lärare i idrott och hälsa, känner ett ansvar för alla 

som befinner sig inom skolans väggar. Han vill att alla ska få ett bestående intresse för fysisk 

aktivitet. Han är unik i denna studie om att känna ett ansvar för hela skolverksamheten. 

6.1.2 Förståelse för fysisk aktivitet 

Två av de sju intervjuade lärarna har som målsättning att skapa en förståelse för fysisk 

aktivitet. Detta ska enligt dem bidra till en medvetenhet om kroppens funktioner och 

konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. 

Sara, vill skapa förståelse om fysisk aktivitet hos eleverna. Hennes målsättning är att varje 

elev i framtiden skall kunna bli sin egen personlig tränare. Robin betonar vikten av att 

förstärka ämnets teoretiska grund genom att stärka ämnet som ett kunskapsämne. En del av 

den kunskap som han vill att sina elever ska få med sig, är hur de kan ta hand om sin kropp 



23 
 

och konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Båda lärarna har gemensamt att de vill 

att eleverna ska få med sig kunskap som senare i livet kan hjälpa dem att leva ett hälsosamt 

liv. 

6.1.3 Vad har påverkat lärarna i deras val av målsättning? 

Av informanternas svar kan vi utläsa att alla lärarna har blivit påverkade av flera faktorer som 

har format dem till de individer och lärare de är idag. Det är i sig svårt för lärarna att 

reflektera över sin egen utveckling och det har speglat deras svar, men två teman utläsas; 

erfarenhet och styrdokumentens påverkan på yrket. 

6.1.3.1 Lärarens erfarenhet som individ och lärare 

Sex av sju lärare i vår intervjustudie upplever att deras erfarenheter som individer och lärare 

till stor del har påverkat deras yrkesroll och deras val av målsättning med ämnet. Det 

framkommer av vår sammanställning att de erfarenheter som påverkat deras målsättning 

kommer från deras egen skoltid och värderingar innan läraryrket. Studien resultat visar därför 

på att lärares bakgrund påverkar deras arbetssätt och målsättning. 

Jonas berättar att han upplever sin erfarenhet som förälder som ett hjälpmedel i sitt yrke. Han 

förklarar att hans vana med barn och ungdomar hjälper honom. Förutom Jonas erfarenhet från 

hans föräldraskap, berättar han också att hans positiva upplevelser från ämnet idrott och hälsa 

och från fysisk aktivitet är något som har påverkat hans arbetssätt och val av målsättning. 

Detta är något som också framkommer från Samuels intervjusvar. 

Oskar berättar att hans bakgrund från föreningsidrotten och speciellt i lagspel har format hans 

sätt som lärare. Sara i sin tur berättar att hennes egna värderingar är vad som har påverkat 

henne mest i hennes yrkesroll. Hon förklarar vidare att det är styrdokumenten som styr vad 

som skall ingå i undervisningen, men att hennes värderingar är det som styr hur. 

Med erfarenhet kommer möjligheten att jämföra generationer med varandra. Per berättar att 

det är hemskt att se vilka träningsvanor ungdomar har idag. Per har uppmärksammat att det i 

dagens samhälle finns två grupper av ungdomar med olika träningsvanor, en grupp som tränar 

för mycket och en grupp som inte tränar alls. Per upplever att det är 50 procent av eleverna 

som är fysiskt inaktiva på fritiden och att det återspeglas i undervisningen inom ämnet idrott 

och hälsa. Han känner därför en passion för att förändra sådana skillnader och göra fler 

människor fysiskt aktiva på fritiden. 



24 
 

Människors levnadsmönster och samhällets förändringar reproduceras enligt Ekberg (2009) 

av skolan. Det som sker i samhället skapar därför konsekvenser i skolan. Något som är 

genomgående med Jonas, Oskars och Samuels svar är att de alla anser att de har blivit 

påverkade innan de påbörjade sitt yrke som lärare. Det betyder att det som skedde innan 

lärarutbildningen och läraryrket har påverkat mer än deras erfarenhet från läraryrket. Robin 

anser dock att det är hans erfarenhet som lärare som har påverkat hans målsättning. Han 

förklarar att hans målsättning har utvecklats med erfarenheten han fått under de år han har 

arbetat. 

6.1.3.2 Styrdokument som inspiration och verktyg 

Emma är den enda läraren som berättar att styrdokumenten är det som påverkar henne mest i 

hennes val av målsättning. Hon motiverar detta genom att förklara att det är styrdokumenten 

som vi lärare ska följa och arbeta efter. 

Enligt läroplansteorin är det i transformeringsarenan som läraren kan välja ut vilket innehåll 

som undervisningen ska ta upp. Vad läraren anser vara viktigt innehåll påverkas av lärarens 

intressen, men också av externa faktorer (Linde, 2012). Externa faktorer kan vara ett flertal 

faktorer, det kan exempelvis vara området som skolan ligger placerad och läraren arbetar i, 

kollegor som påverkar eller medias påverkan och inverkan på läraryrket. Linde skriver också 

att skolan antingen står i motsättning till eller i samklang med andra rörelser i samhället. Den 

analys som vi kan dra från lärarnas svar är att det är en svårighet att veta exakt vad som 

påverkar lärarna och har påverkat. Enligt både Linde (2012) och Ekberg (2009) så påverkar 

yttre faktorer mer än vad lärarna är medvetna om. Lärarna blir därför direkt påverkade av 

samhällets förändringar. Per är ett exempel där samhällets förändringar är vad som har drivit 

honom närmare målsättningen med att skapa ett bestående intresse. Enligt vår analys av vad 

lärarna har svarat så är erfarenheten innan läraryrket den faktor som har påverkat mest enligt 

dem själva. De framför dock att det finns andra faktorer som kan spela in, så som 

styrdokument och egna värderingar. Emma förklarar att det är styrdokumenten som är den 

styrande faktorn av valet. En viktig del i detta är att allt som tas upp i undervisningen ska 

kunna styrkas av läroplanen och kursplanen. 

6.2 Hur genomsyrar lärares målsättning den dagliga undervisningen? 

Det finns alltid flera olika arbetssätt lärare kan använda sig av. Det blir därför intressant att 

undersöka om lärare nyttjar liknande arbetssätt för liknande målsättningar. Vi kommer att i 

början av kapitlet beskriva hur öppen lärarna är om sin målsättning gentemot sina elever och 
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kommer därefter redogöra lärarnas olika arbetssätt för att nå sin målsättning. Av 

informanternas svar framkommer att många lärare har liknande tankar om hur de 

implementerar sin målsättning i undervisningen och att de ofta använder sig av flera olika 

arbetssätt. De teman som kan utläsas är att ha variation i undervisningen, en individanpassad 

undervisning, skapa ett tryggt lektionsklimat och skapa roliga lektioner för sina elever. 

6.2.1 Öppen om sin målsättning 

I intervjusvaren är det en splittring mellan lärarna. Fyra av sju lärare informerar inte sina 

elever om sin målsättning. De lärarna som inte informerar sina elever om sin målsättning 

berättar att de anser att målsättningen återspeglas genom deras val av övningar och aktiviteter. 

De lärare som informerar sina elever om sin målsättning, hänvisar till att det hjälper eleven att 

veta vad som gäller för lektionen och vad eleven ska göra. 

Jonas berättar inte för sina elever att han vill skapa ett bestående intresse under sina lektioner. 

Han förväntar sig att eleverna får ett intresse genom hans arbetssätt och de värderingar han 

förmedlar via sin undervisning. Robin informerar inte heller sina elever om sin målsättning, 

utan det är något som han hoppas återspeglas i övningar och aktiviteter.  

Per hanterar situationen på ett annat sätt. Han informerar eleverna om sin målsättning och 

betonar ofta skillnaden mellan högstadiet och gymnasiet för sina elever. Att det finns en 

skillnad i både undervisningen och den bedömning som sker och att det inte är samma 

undervisning. Per gör detta för att han upplever att det finns många elever som har dåliga 

erfarenheter av ämnet idrott och hälsa. Han anser att om eleverna får informationen att det är 

en ny start så kan de ge ämnet en chans och genom detta få ett intresse för fysisk aktivitet. 

Oskar berättar att hans elever är medvetna om hans målsättning. Han använder sig av en 

metod som han kallar smekmånad, där syftet är att få ihop gruppen på ett bra sätt. Han är 

också väldigt noga med att informera eleverna om att han inte jämför eleverna med varandra 

utan att det är eleverna själva som sätter sina gränser för hur högt de kan nå. Sara säger att 

hon informerar sina elever om hennes målsättning inför varje lektion med dem. Hon är även 

öppen med att berätta för eleverna att hon kommer att bedöma eleverna under vissa lektioner 

och vad hon kommer att bedöma under dessa lektioner. Samuel är väldigt lik Sara i sättet som 

han förmedlar sin målsättning för eleverna. Han säger att han tror att hans elever är medvetna 

om hans målsättning, i och med att han berättar inför varje lektion vad de ska gå igenom och 

syftet med lektionen. 
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6.2.2 Variation för att bidra till ett bestående intresse 

Tre lärare väljer att så mycket som möjligt variera sin undervisning för att kunna erbjuda så 

många aktiviteter som möjligt och på så sätt skapa rörelseglädje och därifrån ett intresse för 

fysisk aktivitet. Både Emma och Robin vill att undervisningen ska varieras så att eleverna får 

ett intresse från någon av de aktiviteter som de bedriver. Emma förklarar det på detta sätt: 

”Så det gör att man jobbar med lite olika aktiviteter för att någon kan ju fastna för 

någonting…” 

Sara arbetar också med variation som Emma och Robin, men försöker att få hälsoperspektivet 

att genomsyra alla aktiviteter så att det blir tydligt för eleverna vad hon vill att de ska lära sig. 

Det är ett sätt för henne att visa samma sak på olika sätt. 

De intervjuade lärarna har olika metoder för att bidra till ett bestående intresse för fysisk 

aktivitet hos sina elever. Två av tre lärare som har blivit intervjuade hoppas att eleverna får ett 

intresse för någon av aktiviteterna som de genomför på lektionerna i idrott och hälsa. Detta 

medför dock ett problem enligt Ericsson (2008). Ericsson skriver att majoriteten av aktiviteter 

som bedrivs på lektionerna är olika bollsporter och att lärarna missar kursplanen med sådana 

aktiviteter. Dahlgren m.fl. (2007) förklarar mängden bollspel genom att föreningsidrotten 

läcker in i aktivitetsdiskursen som sker inom ämnet idrott och hälsa, med andra ord blir det 

mycket av föreningsidrotten som kommer in i undervisningen och stannar, så som 

värderingar, krav och så vidare. Det skulle kunna förklara mängden bollsporter som används i 

undervisningen. Cernerud och Folke (2007) framhäver dock att variationen av bollspel kan 

bidra till ett intresse för fysisk aktivitet precis som Emma och Robin anser. Det är och förblir 

en svårighet att skapa ett bestående intresse för alla elever när undervisningen endast bedriver 

ett fåtal aktiviteter. 

Ytterligare ett problem som uppkommer med detta är att de aktiviteter som bedrivs inte är 

anpassade efter alla elever. Liukkonen m.fl. (2007) hänvisar till att läraren har ett ansvar att 

variera sin undervisning i så pass stor mån att den skapar ett komplimenterande lärande för 

alla elever. I studien framkommer det ej vilka aktiviteter lärarna varierar mellan, men det kan 

antas att bollspel är majoriteten av de aktiviteter som bedrivs då forskning har visat att det är 

majoriteten av aktiviteter som bedrivs i grundskolan. En större variation av aktiviteter kan 

krävas för att involvera fler elever i ämnet. Det finns därför en stor risk att undervisningen 

skiljer sig från skola till skola eller mellan lärare. 
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6.2.3 Individanpassad undervisning 

Emma, Per och Oskar planerar in fem veckor i sin terminsplanering där de låter eleverna 

själva planera sina egna träningsprogram. Med ett eget träningsprogram får eleverna chansen 

att planera efter sina egna intressen och därmed hitta vad de gillar och vad de vill fortsätta 

med i framtiden. Per upplever att det blir lättare för eleverna att hitta ett intresse om de själva 

får välja vad de vill göra och hur de ska bedriva aktiviteten. 

Emma, Per, Oskar och Samuel har alla en målsättning att undervisningen ska vara anpassad 

för alla elever oavsett nivån på den fysiska och psykiska förmågan. Det arbetssättet kan med 

lätthet återfinnas i ämnets syfte för idrott och hälsa. Att individanpassa undervisningen kan 

även bidra till att eleverna lär sig värdera olika aktiviteter och hur olika aktiviteter passar 

deras fysiska förmåga. Emma upplever en omöjlighet att individanpassa varje moment i 

hennes undervisning, men att skapa perioder där eleverna får bestämma hjälper henne. 

”Jag har velat lyssna på någon som jobbar så här (individanpassat) och det finns hittills 

ingen som har föreläst om de här, hur man gör. Just nu handlar mycket av 

individanpassningen om man drar på sig någon skada så man absolut inte kan vara med.” 

(Emma) 

 Hon berättar att hon känner att hon inte har fått den kunskapen under hennes utbildning eller 

från den erfarenhet hon fått under de år hon har arbetat som lärare. I kommentarer om ämnet 

(2011) framgår det att ämnesplanen ska tydliggöra att det finns ett stort utrymme för ett 

varierat val av aktiviteter som kan anpassas efter elevens förutsättningar och intresse. 

Avsaknaden av vilka aktiviteter som ska genomföras i ämnet idrott och hälsa i ämnesplanen 

ska underlätta för läraren att välja aktiviteter som passar för elevgruppen och på så sätt även 

underlätta för läraren att individanpassa undervisningen. Hur detta ska genomföras i praktiken 

är desto svårare att utläsa och detta är något som Emma belyser. Bristen på information om 

hur man ska individanpassa i ämnet idrott och hälsa skapar stora frågetecken för lärare i 

ämnet. 

6.2.4 Tryggt lektionsklimat bidrar till en bättre undervisning 

Alla lärare upplever att ett tryggt lektionsklimat bidrar till bättre lektioner och undervisning. 

Tre av lärarna anser att de får mycket gratis av att få till en bra gruppkemi. Robin förklarar att 

om eleverna känner sig trygga, så vågar de prova olika aktiviteter utan att bry sig om att 

lyckas eller misslyckas. Det kan uppstå en prestationsångest och Jonas berättar då att det är 

viktigt att inte pressa eleverna utan låta dem gå framåt i sin takt och vara ett stöd i deras 
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utveckling. Jonas förklarar att: ”Jag får komma mot deras nivå och respektera och acceptera 

dom(eleverna) och skapa en dialog och börja där. För det är lätt att kväva eller dräpa dom om 

man är för på så det gäller att utgå från det.” 

Ångesten kan ofta komma från att de tror att andra bedömer dem när de gör olika rörelser. En 

trygg grupp undviker dessa känslor och eleverna slipper känslan av att alltid vara iakttagen av 

sina klasskamrater och läraren. Emma förklarar samma positiva effekt av att få till en bra 

grupp, men berättar också att många elever upplever ämnet väldigt ångestladdat. Emma 

förklarar att ämnet är väldigt exponerande och får elever att inte vilja delta på lektionerna. 

Hon belyser att det är väldigt viktigt att få till denna trygga lektionsmiljö där eleverna vågar, 

eftersom att ämnet kan vara ganska känsloladdat i och med att alla i klassrummet uppfattar 

vad den enskilda eleven kan och inte kan. Utan detta trygga klimat får elever svårare att 

utvecklas i undervisningen. Enligt Emma så upplever eleverna att: 

”... jag sätter betyg på hela deras själ. Det är det jag tror som är så jobbigt med idrotten. Att 

klä av sig och bara visa, det här kan jag, det här kan jag inte”. 

Med den analys som vi gjort, är ett tryggt lektionsklimat väldigt viktigt, och som många lärare 

poängterar är det något som de fokuserar en hel del på. Det som sker under lektionstid och 

vilken kunskap som ska förmedlas bestämmer läraren. Enligt läroplansteorin så är det på 

realiseringsarenan som läraren har möjlighet att påverka eleverna, sätta sin prägel på 

undervisningen och implementera sin målsättning. Hur eleverna upplever lektionen och ämnet 

ligger därför på lärarens axlar. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2005) bör en 

målsättning för undervisningen vara att få elever att trivas då detta är en förutsättning för att 

utvecklas. Elever som inte känner trygghet och trivs i skolan har också väldigt svårt att ta till 

sig nya saker och lära sig och som Emma beskriver, ämnet idrott och hälsa är ett väldigt 

känsloladdat ämne där det blir väldigt tydligt över vad du kan och inte kan. Enligt Cardinal 

m.fl. (2013) så utsätts eleverna för mängder av situationer inom ämnet idrott och hälsa. De 

menar att dessa situationer antingen kommer att påverka eleverna positivt eller negativt 

beroende på hur situationen ter sig. De har även funnit i deras studie att många elever som får 

negativa upplevelser från ämnet idrott och hälsa blir fysiskt inaktiva i resten av deras liv. 

6.2.5 Lärares syfte med roliga lektioner 

Jonas berättar att när han planerar sina lektioner försöker han medvetet göra lektionerna 

roliga. Han beskriver att ett intresse får eleven endast genom att tycka att det är roligt. Han 

beskriver det på det här sättet: 
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”Jag tycker att ... jag brukar tjata på att om man vill bli världsmästare i någonting, ska man bli 

professor i någonting måste man tycka att det är roligt så att man bara gör det av sig själv. Jag 

tror att det är dit man måste komma.” 

Både Per och Oskar förklarar att de har roliga lektioner för att det är ett av deras olika sätt att 

skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet hos eleverna. Sara planerar roliga lektioner för 

att hon anser att det skapar motivation hos eleverna. Hon anser att en elev anstränger sig mer 

om eleven gillar den aktivitet som bedrivs. Majoriteten av lärare som har blivit intervjuade 

anser att en lektion i idrott och hälsa ska vara rolig. 

Robin och Emma är de två lärare som inte medvetet planerar att en lektion ska vara rolig, utan 

att glädjen som sker under lektionstid är en bonusprodukt. Robin anser att om ett mål för en 

lektion är att den ska vara rolig så förlorar ämnet kunskapsvärdet. Emma har liknande 

värderingar, men vill att hennes elever ska uppleva en lustfylld känsla när de lär sig. Hon 

upplever en svårighet med att en lektion ska kunna vara rolig för alla elever i klassen, då alla 

elever är individer och har olika intressen. Samuel svarade tvetydigt på frågan då han vill ha 

lektioner som eleverna upplever som roliga, men att lektionen ska vara rolig får inte vara det 

viktigaste för lektionen. Han anser att en rolig lektion får eleverna mer aktiva, men att det är 

det som eleverna lär sig under lektionstid som är det centrala för undervisningen. 

Enligt vår analys kan det uppstå en problematik om lektionerna planeras att vara roliga för 

alla elever. Alla elever är inte likadana. Vad som är roligt för en elev, kan vara tråkigt för en 

annan. Emma poängterar att glädjen med ämnet idrott och hälsa ska komma från att lära sig. 

Detta är, som Robin förklarar, viktigt för att styrka ämnet som ett kunskapsämne. 

Meckbachs studie från 2004 kom fram till att de mål som lärare i idrott och hälsa försökte nå 

var: att det skulle ge rekreation, få elever att uppleva rörelseglädje och att utveckla ett 

bestående intresse för fysisk aktivitet. Vår studie visar liknande resultat, dock är rörelseglädje 

inte en målsättning, utan ett arbetssätt för att nå ett bestående intresse för fysisk aktivitet. 

Enligt Cernerud och Folke (2007) ska hela skolans verksamhet leda till rörelseglädje. Detta 

kan misstolkas som att lektioner måste vara roliga, men det som är viktigt att poängtera är att 

rörelseglädje inte är samma sak som att en lektion måste vara rolig. Rörelseglädjen kan 

uppkomma när en elev lär sig en ny rörelse och upplever en förbättring. Hur de redovisade 

målsättningarna är kopplade till styrdokumenten kommer att analyseras i det följande kapitlet. 
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6.3 Hur förhåller sig målsättningarna till styrdokumenten? 

Vi har kommit fram till två huvudsakliga målsättningar i vår bearbetning av vårt resultat. 

Dessa är ett bestående intresse för fysisk aktivitet och förståelse för fysisk aktivitet. Vi 

kommer i följande kapitel analysera hur dessa förhåller sig till läro- och kursplanen, gy11 och 

idrott och hälsa 1. 

6.3.1 Ett bestående intresse för fysisk aktivitet 

Majoriteten av lärare som har blivit intervjuade i studien har elevernas bestående intresse för 

fysisk aktivitet som målsättning med ämnet. Att eleverna ska få med sig ett bestående intresse 

för fysisk aktivitet från kursen idrott och hälsa 1 är tydligt framskrivet i idrott och hälsaämnets 

syfte och är en vanlig målsättning bland lärare som undervisar i ämnet runt om i Sverige. 

Meckbach (2004) gjorde en studie som visar att lärares målsättningar i ämnet idrott och hälsa 

var att ge rekreation, rörelseglädje och att bidra till ett intresse för fysisk aktivitet. 

Att majoriteten av lärare i denna studie har målsättningen att skapa ett bestående intresse för 

fysisk aktivitet är positivt. Det finns både stöd i styrdokumenten och stöd från forskning som 

visar att fysisk aktivitet gynnar hälsan under hela livet. Det har visat sig i studien att en av 

lärarnas arbetssätt för att nå ett bestående intresse för fysisk aktivitet är många gånger att 

skapa rörelseglädje och roliga lektioner. Det är viktigt att arbetssättet förblir ett arbetssätt och 

inte en målsättning då det inte finns stöd för det i styrdokumenten. En negativ aspekt av att 

använda rörelseglädje allt för ofta som ett arbetssätt är att det kan skapa en missvisande bild 

av ämnet. Elever kan uppfatta ämnet som ett rekreationsämne istället för ett kunskapsämne 

där ett faktiskt lärande ska ske. Jonas berättar att det idag är färre elever som upplever ämnet 

som glädjefyllt och roligt jämfört med vad det var för tio år sedan. Det är dock hans 

uppfattning och inte något som genomsyrar alla lärares svar och uppfattningar. Per säger 

också att människors liv har förändrats till ett mer stillasittande liv. En fråga man kan ställa 

sig är om människor tappat intresset för fysisk aktivitet eller om ämnet har förändrats till ett 

ämne som inte är lika roligt som det var förr? Syftet med ämnet är att ge eleverna kunskap 

trots att det är ett praktiskt ämne. En positiv upplevelse av ämnet idrott och hälsa kan 

upplevas trots att lektionen inte erbjuder rörelseglädje eller var rolig. Den positiva 

upplevelsen ska enligt både Emma och Robin komma från en lust som upplevs genom själva 

lärandet. 
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6.3.2 Undervisningen ska bidra till en förståelse för fysisk aktivitet 

Sara och Robin arbetar båda två utifrån att undervisningen ska bidra till att ge eleverna en 

förståelse för fysisk aktivitet. Att eleverna får kunskap om vad, hur och varför de gör de 

aktiviteter som de gör och vilka konsekvenser fysisk aktivitet och inaktivitet får. Detta är 

något som tas upp i gällande styrdokument under ämnet idrott och hälsas syfte. Att få 

eleverna medvetna om vad fysisk aktivitet och inaktivitet har för effekter på kroppen är något 

som ska behandlas under kursens gång. Denna teoretiska del som ska behandlas ska ofta 

kopplas till ett praktiskt genomförande. Detta för att skapa en djupare förståelse. Dock är det 

viktigt att poängtera att idrott och hälsa är ett praktiskt ämne och att majoriteten av 

kunskapsmålen kräver praktiska genomföranden för att få ett godkänt betyg. 

En förståelse för fysisk aktivitet kan dock nås via praktiska övningar där teorin blir överförd 

till praktiken. Det kan bidra till en ökad förståelse då det teoretiska blir verkligt och ibland 

lättare att förstå. Ämnet idrott och hälsa ska utveckla elevens förmåga att planera, förstå och 

utföra olika rörelseaktiviteter som främjar den kroppsliga förmågan. Det finns ett 

kunskapskrav att elever ska förstå sambandet mellan det teoretiska och praktiska och hur 

dessa är beroende av varandra. Med ett sådant kunskapskrav är kunskap om fysisk aktivitet 

inte tillräckligt utan den praktiska förmågan är lika viktig.  

6.4 Försvårande ramfaktorer 

Under våra intervjuer har ytterligare resultat framkommit som vi anser är relevant för studien. 

Under intervjuerna framkom det bland annat ramfaktorer och förändringar som majoriteten av 

de intervjuade lärarna upplevde som försvårande för deras arbete. Det kan vara skolans 

möjligheter till variation, timplanen eller andra ramfaktorer som försvårar arbetet. Vi kommer 

att presentera två av dessa, gruppens komplexitet och fler timmar i ämnet. Dessa ramfaktorer 

är något som ofta inte går att förändra utan lärarna får anpassa sin undervisning efter dessa. 

De intervjuade lärarna föreslog även förändringar som de ansåg skulle underlätta deras arbete. 

I följande kapitel kommer vi att presentera dessa ramfaktorer och förändringar som de 

föreslog. 

6.4.1 Gruppens komplexitet 

Jonas beskriver att det blir en svårighet att skapa en rörelseglädje om det finns elever som 

försvårar hans undervisning. Elever som är mer intresserade av att förstöra undervisningen än 

att delta. Han påpekar att det är då som lärarprofessionen kommer in i bilden, så att man som 

lärare kan anpassa undervisningen och få alla att jobba mot samma mål: 
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”… det är också min uppgift att få klassen på rätt köl.” 

Jonas anser att svårigheten med att implementera sin målsättning sitter i de förutsättningar 

man får med gruppen. Det kan handla om storleken på gruppen, hur mycket tid som finns, 

resurser och hur motiverade eleverna är att delta på lektionerna. Han upplever att hans roll 

som lärare förändras beroende på gruppen, fler motiverade elever leder till att han kan bli mer 

av en inspirationskälla istället för en styrande och kontrollerande lärare. Samuel säger att 

eleverna kanske inte riktigt förstår hur viktigt ämnet är. Han upplever att många elever ser 

idrotten som en avlastning från de teoretiska ämnena. Att de inte riktigt förstår att de också är 

där för att lära sig något. Han tror att det är omöjligt att få alla elever att skapa ett bestående 

intresse, eftersom att alla är olika och tycker om olika saker. Oskar tror att problematiken med 

att skapa ett bestående intresse för fysiskt aktivitet är att den fysiska aktiviteten inte prioriteras 

av eleverna. Det finns väldigt många val av aktiviteter för ungdomarna idag och tack vare det 

prioriteras inte den fysiska aktiviteten på fritiden. Oskar har upplevelser som liknar Jonas, att 

de problem som kan uppkomma beror på vilken grupp man har. Oskar tycker att storleken på 

gruppen och om det är hopslagna grupper är ramfaktorer som kan skapa svårigheter. Han 

beskriver att det ibland kan vara två små grupper av elever som är väldigt olika som slås ihop 

och att gruppen som bildas blir uppdelad och försvårar undervisningen. Sådana hopslagna 

grupper skapar en osäkerhet hos eleverna då de inte känner varandra.  

Även Emma säger att storleken på gruppen är det som skapar svårigheter, hon upplever att det 

är väldigt svårt att arbeta med individanpassning i alla olika aktiviteter som bedrivs i ämnet. 

Hon menar att det är lättare att individanpassa med mindre grupper, men att det är svårt även 

där. Emma upplever att en grupp ofta består av flera olika individer som är på olika nivåer när 

det handlar om prestationsnivå. Emma kan inte i detalj förklara exakt hur hon arbetar med att 

individanpassa en lektion för trettio elever där alla är på olika nivåer. Svårigheten är att skapa 

övningar och aktiviteter som är anpassade efter varje elevs förutsättningar. 

Enligt läroplansteorin har läraren ett stort ansvar på både transformeringsarenan och 

realiseringsarenan. Läraren väljer ut innehåll ur läroplan och kursplan och väljer därefter ett 

passande arbetssätt för det valda innehållet. Om läraren har svårigheter med att implementera 

sin målsättning eller arbetssätt kan det bero på olika faktorer. Faktorer som till exempel 

målsättningens utformning, ramfaktorer så som tid för ämnet, möjligheter i skolan, gruppens 

storlek och kemi eller elevernas attityder är alla faktorer som påverkar läraren och dennes 

undervisning. Dessa faktorer kan vara hinder som lärare kan möta i den dagliga 

undervisningen, men det kan även visa sig vara möjligheter. Lärare kan inte styra över antalet 
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timmar som är tilldelat ämnet eller de möjligheter som finns på skolan. De kan anpassa sin 

undervisning efter de ramfaktorer som finns. Det de däremot kan påverka är de 

undervisningsprocesser som sker under lektionstid. 

6.4.2 Fler timmar i ämnet idrott och hälsa 

Ämnet har från den tidigare läroplanen, Lpf94, till den nuvarande läroplanen, Gy11, haft 

ungefärlig samma mängd timmar att tillfoga. Hur dessa timmar är fördelade är olika på varje 

skola. Vissa har det uppdelat på två år och andra skolor på ett år. Studien visar att majoriteten 

av lärare vill ha fler timmar undervisning, men det är delade uppfattningar om hur man ska 

fördela timmarna. 

Alla lärare utom Jonas anser att fler timmar idrott och hälsa i veckan skulle hjälpa till att nå 

deras målsättning, underlätta undervisningen och hjälpa eleverna nå kunskapsmålen. Mer tid 

med eleverna där både eleverna och lärarna hinner se och genomföra fler aktiviteter. Tre av de 

sju lärarna som intervjuades anser dock att fler timmar i veckan inte skulle hjälpa per 

automatik, men att det skulle underlätta deras planering och undervisning. De aktiviteter som 

sker på lektionstid måste vara av kvalité för att de utökade timmarna ska få en positiv 

inverkan på undervisningen och eleverna. Robin och Samuel är två av de lärarna som anser att 

fler timmar i veckan skulle hjälpa till att skapa mer kontinuitet för eleverna. Fler tillfällen av 

motorisk träning och fysisk aktivitet kan förbättra hälsan och skapa ett bestående intresse för 

fysisk aktivitet. Robin skulle dock vilja göra ännu större förändringar än att bara utöka 

timplanen. Han vill dela upp ämnet i två ämnen, idrott som ett ämne och hälsa som ett. Detta 

för att hjälpa de elever som är omotiverade, att kunna uppnå ett betyg inom antingen idrott 

eller hälsa. Till exempel, om en elev är otroligt duktig på det teoretiska, men inte på det 

praktiska, ska denna elev i alla fall kunna få ett betyg inom hälsa. 

Samuel och Per anser att med fler timmar så slipper både han och eleverna stressa igenom 

aktiviteterna som de utför i ämnet. De tycker att det är väldigt mycket som ska tas upp under 

en kurs. Mer tid för ämnet skulle enligt Emma ge henne större möjlighet att individanpassa 

sin undervisning. Hon upplever att dagens kursplan och den tid som bestäms för ämnet gör att 

eleverna får stressa igenom många aktiviteter och att det inte finns någon tid för eleverna att 

hitta sin egen väg för träning och ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Detta är något som 

även Lundvall och Meckbach (2008) skriver. De anser att fler timmar för ämnet idrott och 

hälsa och fortbildning av lärare i idrott och hälsa skulle bidra till att öka elevers fysiska 

aktivitetsgrad. Cernerud och Folke (2007) skriver dock att kvalitén på lektionen, vad eleverna 
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lär sig och hur lektionen individanpassas är minst lika viktigt som antalet timmar eleverna får. 

Det är bättre att göra två lektioner med en hög kvalité än att göra fyra lektioner med en låg 

kvalité. Det handlar om att nyttja den utökade tiden för ämnet på ett fördelaktigt sätt.  

Sara och Oskar skulle vilja göra förändringen ännu större genom att förändra 

gruppindelningen och anpassa gruppen efter deras behov av fysisk aktivitet. De anser att vissa 

elever behöver mer undervisning i ämnet idrott och hälsa än andra. Sara är inne på samma 

spår när hon betonar att antalet timmar eleven har idrott och hälsa ska anpassas efter hur 

mycket fysisk aktivitet eleven bedriver på sin fritid.  
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7. Diskussion 

Vi kommer i denna sista del av arbetet diskutera vårt resultat utifrån de teman som 

framkommit under vår analys. Detta för att kunna gå ännu djupare i vår analys och bearbeta 

resultatet ytterligare. Diskussionen kommer att behandla de målsättningar som har 

framkommit och vilka metoder lärare använder för att nå dessa målsättningar. 

7.1 Transformeringsarenan 

Lärares val av målsättning sker på transformeringsarenan där läraren väljer ut vilket innehåll 

som ska förmedlas utifrån styrdokumenten, egna erfarenhet och yttre faktorer. Det som också 

sker är lärarens val av arbetssätt för att förmedla det valda innehållet. Studien visar på två 

huvudsakliga målsättningar. Skapa ett intresse för fysisk aktivitet och skapa en förståelse för 

fysisk aktivitet. Dessa två målsättningar baseras enligt vår teoretiska modell utifrån tre 

faktorer; lärarens intressen, yttre faktorer och styrdokument. Vilken faktor som har påverkat 

de intervjuade lärarna mest i deras val av målsättning har enligt studien varit olika. Detta är 

inte oväntat, utan vi ser det mer som en självklarhet att lärare föredrar att undervisa på olika 

sätt då de kommer från olika bakgrunder med olika erfarenheter. De studier vi tagit del av för 

detta arbete pekar på att majoriteten av lärare i ämnet idrott och hälsa har en bakgrund i 

föreningsidrotten och Lundvall och Meckbach (2004) menar att lärare ofta tar med sig sin 

bakgrund in i yrket och att det färgar ämnet. I följande delar kommer vi att diskutera varje 

målsättning var för sig. 

7.1.1 Skapa ett intresse för fysisk aktivitet 

Varför lärare har olika planeringar och olika målsättningar med ämnet beror bland annat på 

vad läraren själv tycker är intressant och viktigt. Olika lärare har olika intressen och dessa 

intressen färgar innehållet i planeringen för ämnet. Men varför väljer fem av de sju 

intervjuade lärarna en specifik del av styrdokumentet som målsättning och inte någon annan 

del? Är den specifika delen lättare att nå än vissa andra delar eller finns det någon annan 

orsak? Vi anser att målsättningen att skapa ett bestående intresse hos eleven är den svåraste 

målsättning att ha, men även den mest åtråvärda. Vi har kommit fram till att sex av de sju 

lärare vi har intervjuat tror att det är deras bakgrund som ligger bakom deras val och beslut. 

Med bakgrund så menar vi de erfarenheter lärarna har fått med sig innan läraryrket. Vi kan 

anta att de intervjuade lärarna kommer från olika bakgrunder. Det är därför en stor 

sannolikhet att lärare har med sig olika erfarenheter och lärdomar med sig in i yrket som 

lärare. De är individer med egna erfarenheter och upplevelser som skiljer sig från person till 
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person. Green (2000) har dock visat att majoriteten av lärare inom idrott och hälsa har 

liknande värderingar och intressen. Värderingar som kommer från föreningsidrotten. 

Majoriteten av lärare kommer från en bakgrund som har handlat mycket om idrott och 

speciellt föreningsidrott. Det kan betyda att idrott och fysisk aktivitet är viktigt och vi kan från 

resultatet utläsa att fysisk aktivitet är något de alla lägger en stor vikt vid. Det betyder inte att 

lärarna har samma upplevelser och erfarenheter. De är olika individer som ska samverka på 

samma arbetsplats. 

En skillnad mellan att ha skolan som arbetsplats och andra arbetsplatser är att alla lärare i 

skolan ska följa samma styrdokument och nå samma mål, oavsett var i Sverige de arbetar. Det 

finns ingen möjlighet att göra om de kunskapsmål som finns, utan de är lika för alla. Detta för 

att kunna skapa en jämlik skola för alla elever oavsett var man studerar. Om skolan inte 

erbjuder en likvärdig skola för alla elever bryter skolan mot gymnasiets nuvarande läroplans 

värdegrund och en av skolans uppgifter. En bidragande konsekvens av att inte lyckas med en 

likvärdig utbildning är att endast vissa elever får ut vad de kan från ämnet idrott och hälsa och 

därmed kan målsättningen att skapa ett bestående intresse för alla elever inte nås. 

Att varje elev har rätt till en likvärdig utbildning är tydligt framskrivet i Gy11. Att alla elever 

ska få samma möjligheter till utveckling och att undervisningen ska anpassas efter deras 

förmåga. Finns det då en problematik om de lärare som undervisar inom samma ämne har 

olika bakgrund? Enligt oss bidrar lärares olikheter till en positiv variation för eleverna. Lärare 

lyckas olika bra med olika grupper. Undervisning är ändå en process mellan två tänkande 

varelser som ständigt förändras. Om lärare inom samma ämne inte har en liknande 

målsättning med sin undervisning kommer inte heller eleverna få samma utbildning och inte 

heller en likvärdig utbildning. 

Däremot måste alla lärare förhålla sig till de rådande styrdokumenten. Det medför att de 

målsättningar som lärare har, bör kunna kopplas till styrdokumenten. Lärarens målsättning att 

skapa ett intresse för fysisk aktivitet är något som kan kopplas till styrdokumenten och är 

därför försvarbart som en målsättning i undervisningen. 

7.1.2 Skapa förståelse för fysisk aktivitet 

Att få kunskap om ämnet idrott och hälsa genom att skapa en förståelse för fysisk aktivitet 

bidrar till ett ökat kunskapsvärde och det är därför önskvärt för lärare som vill stärka ämnet 

som ett kunskapsämne. Endast två av de intervjuade lärarna anser att det är åtråvärt. Det visar 

på ett sätt att den teoretiska biten av ämnet inte prioriteras hos majoriteten av lärare i sin 
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undervisning. Att skaffa kunskap om fysisk aktivitet är en viktig del i undervisningen inom 

idrott och hälsa. Det befäster ämnet som ett kunskapsämne och det ger eleverna en djupare 

förståelse för fysisk aktivitet. För att få elever att uppfatta ämnet som ett kunskapsämne och 

inte ett rekreationsämne anser vi att det krävs ett tydligt lärande under varje lektion. För att 

lyckas med det, anser vi att det krävs mycket förberedelse och arbete för att förändra den bild 

av ämnet som elever har innan gymnasiet. Eleverna behöver få ett teoretiskt perspektiv på den 

praktiska delen i ämnet. Med en sådan undervisning kopplas det teoretiska innehållet med det 

praktiska och det blir tydligt hur dessa två delar hör ihop. Enligt Gy11 ska till exempel 

undervisningen utveckla elevernas förmåga att planera och utvärdera fysiska aktiviteter. 

Dessa mål som finns i ämnets syfte är sådana som kräver att det finns en teoretisk koppling 

till det praktiska. En lärare som har detta som en målsättning förstärker ämnets roll som ett 

kunskapsämne. Det ska dock poängteras att ämnet är ett praktiskt ämne och inte enbart ett 

teoretiskt ämne. Majoriteten av de kunskapskrav som läraren ska bedöma är praktiska. 

7.2 Att implementera sin målsättning 

Lärare använder sig av olika arbetssätt för att förmedla ett valt innehåll från styrdokumenten. 

Från vår studie har det framkommit ett antal arbetssätt för att implementera sin målsättning. 

Vi kommer i följande avsnitt diskutera dessa. 

7.2.1 Variation 

Elever som genomgår tre år på gymnasiet kommer att med största sannolikhet få prova på ett 

antal olika aktiviteter som läraren i idrott och hälsa har valt ut. Enligt resultatet som vi har 

kommit fram till i denna intervjustudie är urvalet av aktiviteter ett sätt för att bidra till ett 

intresse för fysisk aktivitet. Att erbjuda en mängd av aktiviteter är i sig en god tanke då eleven 

kan hitta någon aktivitet att bli intresserad av. Om det är det effektivaste arbetssättet för att 

skapa ett bestående intresse är däremot svårt att säga. För att få svar på det krävs ytterligare 

undersökningar som behandlar elevens upplevelser från gymnasietiden och ämnet idrott och 

hälsa och personens nuvarande status. Vi anser dock att arbetssättet att erbjuda så många 

aktiviteter som möjligt kan vara positivt om varje elev får chansen att fördjupa sig i den 

aktivitet som den finner mest intressant och utveckla kroppens motorik och andra förmågor 

genom den aktiviteten. Det lärande som skapas kan därefter bidra till ett bestående intresse då 

eleven upptäcker sina egna framsteg av den kroppsliga förmågan. 
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7.2.2 Individanpassad undervisning 

Alla elever är på sin egen nivå när det handlar om deras fysiska prestationsförmåga. De har 

olika bakgrund och erfarenhet av fysisk aktivitet som bidrar till deras fysiska prestationsnivå. 

Vissa elever är väldigt bekanta med fysisk aktivitet, föreningsidrotten och den tävlingskultur 

som råder inom föreningsidrotten. Andra elever har aldrig varit medlem inom 

föreningsidrotten och är inte heller bekanta med att vara fysiskt aktiva. Dessa två grupper av 

elever behöver olika sorters undervisning när det handlar om att utveckla den kroppsliga 

förmågan och det är upp till läraren att anpassa undervisningen till dessa två grupper. Detta 

kräver ofta väldigt mycket förberedelse för läraren och är tidskrävande. I en klass kan de ofta 

vara fler grupper än bara två. Det kan vara fyra eller fem nivåer av fysisk förmåga och det 

försvårar både planeringen och undervisningen för läraren. Hur väl undervisningen anpassas 

återspeglas då i elevens utveckling av den kroppsliga förmågan. Att individanpassa 

undervisningen är något som har varit framskrivet ändå sedan Lpf94 och är något skolan och 

varje lärare ska sträva efter i sin undervisning. Ett problem som vi anser att ämnet idrott och 

hälsa har är att individanpassning är så pass svårt att den kan vara omöjlig i vissa aktiviteter. 

Ett exempel kan vara när lagbollspel är aktiviteten som ska bedrivas och elever från olika 

nivåer är i samma lag. De elever som är vana med den specifika aktiviteten kommer naturligt 

vara bättre än de elever som inte är det. Läraren får i dessa fall en svårighet att individanpassa 

för de elever som skulle behöva ha en lägre svårighetsgrad, men kanske ännu större svårighet 

att anpassa för de elever som behöver en högre utmaning då de ska spela tillsammans alla 

elever. Svårigheten ligger i att anpassa spelet så att alla elever får ut maximalt av aktiviteten. 

Frågan som uppkommer då är om vissa elevgrupper behöver prioriteras i undervisningen. 

Att individanpassa undervisningen är dock positivt för alla elever. Elever får en möjlighet att 

få sin undervisning anpassad enbart efter deras behov och vad de behöver för att fortsätta 

utvecklas. Individanpassning är något som kan användas med metoden att variera sin 

undervisning. Ett exempel på individanpassning kan vara att låta elever, under lektionstid, 

fördjupa sig i de aktiviteter som de blir intresserade av. Undervisningen sker då efter elevens 

intressen och behov och kan i större grad bidra till ett bestående intresse än om eleven endast 

får några få tillfällen av en specifik aktivitet. 

7.2.3 Roliga lektioner 

I vår studie framkom det att fyra av de sju intervjuade lärarna planerar medvetet roliga 

lektioner för eleverna. Det är positivt på så sätt att det skapar intresse från elever och ämnet 
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blir ofta mycket uppskattat av alla elever. Detta är ett sätt för dessa lärare att skapa motivation 

och rörelseglädje hos eleverna. Att planera roliga lektioner är positivt på så sätt att många 

elever kommer tycka att ämnet är roligt, men blir det något lärande eller försvinner det med 

det roliga? Enligt oss kommer alltid ett lärande ske oavsett hur undervisningen går till. Det 

som är relevant är om det blir det lektionen syftade till att lära ut. Om syftet med lektionen är 

att den ska vara rolig så kommer lektionen många gånger att nå sitt mål om eleverna får 

bestämma aktivitet. Det lärande som ska ske inom idrott och hälsa kräver ofta en teoretisk 

bakgrund för att eleverna ska kunna få en kunskap om den aktivitet som ska bedrivas. Det 

krävs reflektion, bearbetning och repetition för att kunskap ska befästas. Når elever då 

målsättningen att få ett bestående intresse för fysisk aktivitet genom att enbart skapa roliga 

lektioner? En del elever kommer nog att få ett intresse. Vi tror dock att dessa elever som får 

ett intresse redan hade ett under gymnasiet. Det skapar inte ett intresse hos de elever som 

skulle behöva ett. Vad är då en rolig lektion? Är det att göra det eleverna vill? Hur ska läraren 

gå tillväga då? Om eleverna ska få rösta om den aktivitet som de mest vill göra så kommer 

säkerligen några elever inte få som de vill. Dessa elever kommer inte att få ut något från 

lektionen och inte heller ett intresse av ämnet eller av att vara fysisk aktiv. Vi anser att det 

aldrig kommer att vara möjligt att skapa en lektion där alla elever tycker att lektionen är rolig. 

Man kan diskutera om eleverna uppskattar en rolig lektion mer än en lärorik lektion. Vi tror 

att elever hellre vill känna att de har fått med sig något från lektionen. Någon ny kunskap som 

gör att de vill komma tillbaka och lära sig mer. På så sätt väcka elevernas nyfikenhet och 

bidra till ett livslångt lärande. 

7.2.4 Tryggt lektionsklimat 

Något som framkom från resultatet är att lärarna vill skapa trygga lektioner för eleverna. Det 

är något grundläggande som varje lärare behöver ta hänsyn till då det står i skolans 

värdegrund i Gy11 att elever inte ska utsättas för någon negativ behandling innanför eller 

utanför skolans väggar. Enligt vår uppfattning, är det lärarens ansvar att skapa ett positivt och 

tillåtande klassrumsklimat där alla elever är trygga och vågar vara sig själva. Enligt Kernell 

(2010) är det respekten mellan lärare-elev som är det absolut viktigaste för att skapa ett tryggt 

lärandeklimat. Kernell fortsätter att beskriva att gamla tiders roller av att vara en lärare som 

de unga ska visa respekt för bara för att läraren är äldre inte fungerar i den moderna tid vi 

lever i idag. Tiden har förändrats och samspelet mellan läraren och eleven är en relation som 

ska växa fram genom en gemensam respekt för varandra. Det är inte något som varken läraren 

eller eleven kan förvänta sig ska finnas vid första mötet. Det är en process. För att lyckas med 
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de tidigare arbetssätten krävs det att lärare har lyckats med denna. Ett tryggt lektionsklimat är 

grunden för allt lärande. 

Vi är övertygade att med ett arbetssätt där läraren bestämmer reglerna, aktiviteten och vad 

eleverna ska lära sig är bättre för elevernas läroprocess i ämnet idrott och hälsa. Vi ska 

komma ihåg att det är lärarna som är utbildade, och inte eleverna, och därmed ska veta vad 

varje elev är i behov av för att fortsätta utvecklas. Det som är viktigast för eleverna är att de 

lär sig och tar till sig kunskapen från lektionen, sedan kan en viss grupp elever tycka att 

aktiviteten är rolig, men det roliga får aldrig prioriteras över det kunskapsbaserade lärandet. 

För att behålla ämnets kunskapsstatus anser vi att eleverna inte får uppfatta ämnet som ett 

rekreationsämne. Rörelseglädjen ska alltid vara en bonus i undervisningen. 

7.3 Slutsats 

Att välja eller skapa en målsättning och sedan implementera denna i undervisningen är något 

som både kräver noggrann planering och en väl fungerande undervisning. En del av 

styrdokumenten består av målsättningar som är utskrivna för att tydliggöra vad 

undervisningen ska bidra till. Enligt vår teoretiska modell påverkas lärare av sina intressen, 

styrdokument och yttre faktorer, men att senare implementera sin målsättning kan påverkas av 

olika ramfaktorer så som tid eller skolans område. Resultatet har visat att alla de intervjuade 

lärarna har målsättningar som är kopplade till styrdokumenten, men det finns en otydlighet i 

hur de ska nå dessa målsättningar. De intervjuade lärarna använda ofta en variation av olika 

aktiviteter för att nå sin målsättning och det kan dock skapa en problematik om arbetssättet 

inte utvärderas. 

7.4 Metoddiskussion 

Den valda metoden för detta arbete har inneburit både fördelar och nackdelar för oss som 

forskare. En av fördelarna med att använda en kvalitativ metod är att vi som forskare har fått 

en djupare inblick i lärarens arbete jämfört med om vi hade valt att använda oss av en 

kvantitativ metod. En av nackdelarna med vår metod är att den kräver att våra informanter har 

tid att avvara för att kunna bli intervjuade, vilket är svårt att få av lärare som arbetar heltid. En 

annan aspekt som kunde ha förbättrat vårt arbete hade varit om vi hade haft fler informanter. 

Vi anser att svar från endast sju informanter är på gränsen för att kunna dra några större 

slutsatser. Fler informanter hade varit att föredra, men då svar uteblev fick vi anpassa oss efter 

de informanter vi fick svar från. 
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När det kommer till att värdera reliabiliteten i detta arbete har vi kommit fram till att arbetets 

styrka ligger i att vi som forskare har kunnat tolka den information som informanterna har 

gett. Både den uttalade information i form av svar, men också den som informanten inte 

uttalar direkt, utan eventuella missuppfattningar, felsägningar eller kroppsspråk som kan 

innehålla viktig information för studien. Studiens svaghet ligger däremot i att det är svårt att 

återskapa resultaten exakt från studien i och med att människor hela tiden förändras och tar in 

nya intryck från omvärlden och påverkas av förändringar i samhället och miljön runtomkring. 

Detta är dock inte den kvalitativa studiens syfte. En annan svaghet i reliabiliteten ligger hos 

oss forskare där vi vid två tillfällen hade delat upp oss för intervjuerna eftersom att det inte 

fanns tid för informanterna att vänta på att båda forskarna kunde närvara. Konsekvenserna av 

detta uppdagas i att dessa två intervjuer inte kunde observeras av forskarna på samma sätt som 

övriga intervjuer. Värderingen av validiteten i detta arbete har besvarat frågan om vad vi 

egentligen får ut av detta. Nämligen att resultatet är trovärdigt utifrån det instrument forskarna 

använt sig utav. I vårt fall är det intervjuguiden som vi utgått ifrån inför alla intervjuer.  

Vi vill även lägga fram kritik mot vår egen intervjuguide, då vi i efterhand har 

uppmärksammat att den är bristfällig. Ett vidare arbete med intervjuguiden skulle kunna 

utveckla frågor som ger en djupare förståelse för de intervjuade lärares tankar och åsikter. 

7.5 Vidare forskning 

Som vidare forskning skulle man kunna utveckla denna studie med en observationsstudie som 

undersöker hur lärares målsättningar i idrott och hälsa genomsyrar undervisningen i praktiken. 

Det skulle även vara intressant att undersöka om nyexaminerade lärare känner att de har fått 

den kunskap som behövs för att individanpassa undervisningen eller bidra till att skapa ett 

bestående intresse hos eleverna under deras utbildning. En sådan studie skulle kunna belysa 

problemområden inom lärarutbildningen och vad man skulle behöva utveckla för att möta 

dagens behov av individanpassning och fysisk aktivitet. Ett område som det finns ytterst lite 

forskning om är hur väl undervisningen i idrott och hälsa bidrar till ett bestående intresse för 

fysisk aktivitet. Det skulle därför vara av vikt att undersöka hur elever som nyligen tagit 

studenten från gymnasiet upplevde ämne idrott och hälsa och om det bidrog till ett bestående 

intresse för fysisk aktivitet. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Ålder: 

När tog du din lärarexamen? 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Undervisar du i andra ämnen? 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Hur många klasser undervisar du just nu? 

 

Vad fick dig att börja studera och senare börja arbeta som lärare? 

Vad får dig att kliva upp varje morgon och arbeta som lärare i idrott & hälsa? 

Vad är din målsättning med varje elevgrupp och individ? 

Vad har påverkat din målsättning? 

Hur genomsyrar din målsättning din undervisning? 

Är dina elever medvetna om den målsättningen? 

 

Hur stor andel elever är det överlag sett som aldrig eller sällan deltar aktivt på dina 

idrottslektioner? 

Vilka tror du är de största faktorerna till att vissa elever på gymnasiet aldrig eller sällan deltar 

aktivt på idrottslektionerna? 

Vilka faktorer hos eleverna tror du har störst betydelse för att de deltar aktivt på 

idrottslektionerna? 

Hur gör du för att motivera eleverna att delta aktivt på idrottslektionerna? 

Vad utmärker en motiverad elev och en omotiverad elev? 

 

Finner du några svårigheter med att implementera din målsättning i din undervisning med de 

förutsättningar du har? 

Styrdokumentet för ämnet idrott och hälsa säger att ett av ämnets syften är att skapa ett 

bestående intresse för rörelse som ett medel för välbefinnande. Hur jobbar du för att skapa ett 

bestående intresse hos eleverna? 

Att lyckas skapa ett bestående intresse hos varje elev är en utmaning för de flesta idrottslärare, 

varför tror du att det är så svårt? 

Skulle fler timmar i idrott och hälsa i veckan hjälpa dig att nå din målsättning? Varför? 
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Viss forskning visar att för att kunna få ett intresse för en viss aktivitet så måste man ha roligt. 

Tänker du på att skapa “roliga” lektioner för dina elever? Varför? 

Jobbar ni idrottslärare här på skolan efter en gemensam målsättning/policy? 

Hur upplevde du idrotten under dina ungdomsår? 
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Bilaga 2 
Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Rickard och Alexander och är två lärarstudenter som läser vid Umeå universitet. Vi 

är inne på vår sista termin och skriver just nu vårt examensarbete inom idrott & hälsa. 

Vi har valt att inrikta oss på hur idrottslärare arbetar med målsättning inom ämnet. Mer exakt 

vilken målsättning lärare har med ämnet idrott och hälsa och hur denna implementeras i 

undervisningen. Vi skulle vilja intervjua dig och veta hur du tänker om ämnets målsättning 

och hur du arbetar och genomför din undervisning. 

Ditt deltagande kommer självklart att vara ANONYMT. 

Dina svar och tankar kommer att underlätta vår forskning, men också ge oss värdefull 

information om hur lärare inom Umeå kommun arbetar med ämnet. 

Är detta något som skulle vara av intresse? Skulle det gå bra om vi kommer ut till din skola 

och intervjuar dig? Vilka tider skulle i så fall passa att vi besöker din skola? 

Hör i så fall av dig till oss om du kan tänka dig att ställa upp eller om du har några frågor som 

du undrar över. 

Vi nås på: 

Alexander Hasselmalm 

alha0036@student.umu.se 

Rickard Kjällander 

rikj0001@student.umu.se 

Med vänliga hälsningar 

Alexander Hasselmalm och Rickard Kjällander 


