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Abstrakt  

Tidigare forskning visar på att många intressenter har åsikter om ämnet idrott och 

hälsas innehåll och syfte, såväl ur ett samhälls- som ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv. Lärare i idrott och hälsa har svårt att definiera och redogöra för 

ämnesinnehåll, syfte och färdriktning i undervisning. Gamla ämnestraditioner 

lever kvar och ämnet framstår mer som ett aktivitetsämne än ett kunskapsämne. 

Denna studie utgörs av kvalitativa intervjuer med lärare i syfte att undersöka hur 

lärare reflekterar kring visioner: hur dessa skapas, hur de förmedlas till eleverna 

och vilket lärande som de kan stödja. I studien deltog sex lärare som undervisar i 

idrott och hälsa i gymnasieskolan. Utifrån en läroplansteoretisk ansats och ett 

hermeneutiskt perspektiv analyserades de sammanställda intervjuerna. Resultatet 

gav en splittrad bild, där tidigare forskning förstärks. Studien pekar också på ett 

behov av fortsatta studier, där lärarnas förutsättningar för ett gemensamt 

visionsskapande undersöks.  

 

 

Sökord: vision, läroplansteori, idrott och hälsa, lärande 
 

 

 

 

 

  



 

 

Förord 

Den här studien sätter visserligen punkt för min lärarutbildning vid Luleå tekniska universitet, 

men likväl visar innehållet på att jag står i startgroparna till ett förhoppningsvis långt yrkesliv 

i en spännande, kreativ och givande lärarroll. Arbetet med denna studie har gett upphov till 

långa, intressanta tankeprocesser hos mig själv, men också i mötet med verksamma lärare, 

lärarstudenter och handledare.  

Jag hoppas att innehållet i studien ska fylla en funktion och komma till nytta för andra 

som har kopplingar till skolans värld. Även om fokus ligger här på ämnet idrott och hälsa ser 

jag att arbetet bör falla till gagn för alla lärare, oavsett ämne, då visionsskapande är en del av 

yrkesrollen. Innehållet i studien visar också på behovet av fungerande, organisatoriska ramar 

och skolledare finner här relevant information och områden att arbeta vidare med.  

 Jag vill här rikta ett stort tack till de lärare som ställt upp och gjort denna studie möjlig. 

Ni är stora förebilder för mig med den värme och engagemang som ni visar. Ni ställer upp 

trots en stressig arbetsmiljö där många bollar är i luften, för att ni alltid vill hjälpa andra i 

deras utveckling samt ge ert bidrag till utveckling av undervisning och innehåll. Jag vill även 

tacka min handledare Krister Hertting som hjälpt och stöttat mig under den här resan. Även 

Inger Karlefors, Louice Hansson och Malin Kristoffersson ska ha ett tack för många 

värdefulla synpunkter, tips och råd.   
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Inledning 

Glosförhör i engelska, grupparbete i historia, grammatikprov i svenska och innebandy på 

idrotten. Många känner säkert igen sig, när de tänker tillbaka på den egna skoltiden. Det var 

uppgift efter uppgift som skulle betas av och för mig är det starka minnen av en 

”görandekultur”, där olika redovisningsformer för olika delmål blockerar helhetsperspektivet.   

Under våren 2011 bedrev jag ett aktionsforskningsprojekt i det mindre formatet, där ett 

uttalat syfte fanns i och med en lektionsserie (fyra lektioner) i ämnet idrott och hälsa 

(Pellikkä, 2011). Betoning låg på det centrala innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa 1 som 

rör spänningsreglering och mental träning (Skolverket, 2011). Eleverna fick efteråt skriva om 

sitt lärande och även utvärdera lektionsserien. Elever anser att jag tidigt fick deras 

uppmärksamhet och respekt på grund av en tydlig profil i undervisningen. En elev skriver 

(Pellikkä, 2011, s.73): 
 

[…] jag tror och vet att du har gett oss lite annat perspektiv på hur idrottslektioner faktiskt kan se 

ut och jag har känt mig inspirerad av din ambition och vilja att lära. Detta är något som jag tycker 

är viktigt, man ska känna av lärarens positivitet och kärlek till det han gör… speciellt idrottslärare. 

 

Under lärarutbildningen har jag ständigt brottats med dessa frågor: hur ska planeringen och 

undervisningen läggas upp, vad vill jag förmedla till eleverna och varför? Hur får jag 

elevernas uppmärksamhet och hur skapar jag förutsättningar för en positiv lärandemiljö? 

Tidigt i lärarutbildningen framhölls det att vi lärare ska vara förebilder för våra elever. 

Tänker jag tillbaka på de lärare som jag har mött under min egen studietid i grundskolan 

och gymnasiet finns förebilder i de lärare, som har fångat ens intresse och bidragit till 

upplevelser av lärande. Lektionerna har känts strukturerade och information om vad som 

komma skall har tydliggjorts. Lärandet har känts relevant. En utveckling i det egna lärandet 

har uppmärksammats. Det är upplevelser av undervisning med medvetna strategier och bilder 

om framtida tillstånd.  

Framgångsrika företag präglas av framtidstro, visioner och kreativitet. Kreativa 

organisationer som till exempel vid filmproduktion ställer höga krav på en gemensam vision 

om hur slutprodukten ska se ut. Det är av stor vikt att alla i organisationen delar visionen och 

upplever den som väsentlig. Jag tror att det är av betydelse att även lärare arbetar utifrån 

visioner. Visioner som hjälper läraren att legitimera val i vardagsarbetet och som tillsammans 

med eleverna kan vara nyckeln till skapandet av förutsättningar för en positiv lärandemiljö, 

som främjar för ett livslångt lärande.   

En studie som undersöker lärares syn gällande uppdraget och kunskapssynen i deras 

ämnen och hur detta kan ta sig uttryck i visionstänkande kan intressera lärarstudenter och 

verksamma lärare. Det kan bidra till en ökad förståelse för användandet av vision som 

begrepp och fylla en viktig funktion, där läraren har ett reflekterande förhållningssätt till den 

egna praktiken.  

Denna studie ämnar belysa lärares perspektiv i ämnet idrott och hälsa och hur de 

reflekterar kring ambitioner, idéer och visioner. Hur tar sig dessa i uttryck och hur förmedlas 

de till eleverna sett ur ett lärarperspektiv? Följande frågeställningar finner jag intressanta 

utifrån ett sådant perspektiv: 

- Hur reflekterar lärare kring visioner i ämnet idrott och hälsa? 

- Hur förmedlar läraren sin vision till eleverna? 

- Hur främjar visioner elevers lärande? 
 

 



2 

 

Bakgrund 

Genom ett reflekterande förhållningssätt bör vi ifrågasätta ämnet idrott och hälsas utformning, 

innehåll, arbetssätt och granska de underliggande värderingar och sanningar som finns, menar 

Annerstedt (2007). Detta kan leda till utveckling av ämnet, den egna lärarrollen och ämnets 

roll i dagens Sverige (ibid.).  

Detta avsnitt knyter an till tidigare forskning och ämnar ge en bakgrund sett ur ett 

samhälls- och ämnesdidaktiskt perspektiv på hur ämnet idrott och hälsa legitimeras; vilket 

syfte som finns med ämnet. Det i sin tur kan skapa en ökad förståelse för lärares perspektiv i 

ämnet idrott och hälsa och hur de reflekterar kring ambitioner, visioner och didaktiska val.  

Avsnittet avslutas med att ge en kortare beskrivning av tidigare forskning; studier och 

artiklar som jag finner särskilt relevanta för denna studies syfte och frågeställningar.  

Idrott och hälsa ur ett samhällsperspektiv 

Vad är ämnet idrott och hälsas roll sett ur ett samhällsperspektiv? Rösterna om ämnet är 

många och ämnet är ett av skolans mest omtalade ämnen i offentliga sammanhang, vilket kan 

bero på en mer utbredd fysisk inaktivitet och ohälsa som går ner i åldrarna (Larsson & 

Redelius, 2004).   

Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003, [NU-03], pekar på att verksamheten i 

ämnet idrott och hälsa blir mer given än problematiserad (Eriksson et al., 2005). Debatten om 

ämnets legitimitet utgörs av ett tydligt samhällsfokus bestående av ekonomiska och 

folkhälsomässiga argument (Eriksson et al., 2005; Meckbach & Lundvall, 2007). Det är 

samhällets behov av mer fysisk aktivitet som legitimerar ämnet. I den allmänna debatten blir 

syftet med ämnet ”att få eleverna att röra sig” (Eriksson et al., 2005, s.45). Det i sin tur skapar 

ett aktivitetsämne snarare än ett kunskapsämne. I debatten lyfts även ämnet idrott och hälsa 

fram som en så kallad inlärningsförstärkare för skolans övriga ämnen (Annerstedt, 1995; 

Eriksson et al., 2005). Undervisningen i idrott och hälsa ska också upplevas som rolig, vilket 

inte betonas i lika stor grad i skolans övriga ämnen (Eriksson et al., 2005). Den allmänna 

uppfattningen verkar även vara den att idrottsliga kunskaper och färdigheter i bred bemärkelse 

inte är ”bildande” och därmed inte heller särskilt viktiga (Annerstedt, 1995). Meckbach och 

Lundvall (2007) menar att samhällsutvecklingen har medfört att både realistiska och 

orealistiska förväntningar ställs på ämnet idrott och hälsa. Genom fysisk aktivitet ska 

samhällets kostnader för ohälsa minska, men ämnets lärandevärde för individen omnämns 

däremot mer sällan (ibid.).  

Annerstedt (1995) menar att ämnet idrott och hälsa har genom historien haft en stämpel 

av ”icke-bildande”-karaktär. Ämnet har förknippats med militär träning, nationalism, social 

kontroll, men också som ett medel att träna och disciplinera kroppen eller att utveckla 

önskvärda personlighetsegenskaper. Numera är det en hälsosam livsstil och en rikare och 

friskare fritid som förespråkas (ibid.).  

Vår tids styrningspolitik är inriktad på att medborgarna aktivt deltar i styrningen av sig 

själva (Öhman, 2007). I den moderna frihetsideologin finns en relation mellan politiska 

intressen och privata viljor (ibid.). Styrdokumenten lägger numera också ökat fokus på att 

eleven tar eget ansvar för sin hälsa, lärande och utveckling (Skolverket, 2011). Öhman (2007) 

talar här om styrning till självstyrning i elevernas lärande. 

Bremberg (2004) ser skolan som en viktig samhällsinstans i arbetet med 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser. ”Skolan har utmärkta förutsättningar att 

påverka ungdomars hälsovanor – men det är oklart om den hälsoundervisning som bedrivs 

idag har någon sådan effekt” (Bremberg, 2004, s.101). Enligt Engström (2010) utgör skolans 

undervisning i ämnet idrott och hälsa för många det första mötet, men också för vissa kanske 
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den enda erfarenheten av regelbunden fysisk träning. Ämnet har en särskild betydelse för 

dessa barns och ungdomars inställning till fysisk aktivitet samt det aktuella och framtida 

hälsotillståndet och välbefinnandet (ibid.). Flera forskningsrapporter kritiserar dock ämnets 

dominans av föreningsidrottens aktiviteter, som kan vara en förklaring till att undervisningen 

inte når de ”inaktiva barnen” (Larsson, 2009).  

Engström (2010) framhäver ämnets roll i att bidra till kunskaper om att sköta och träna 

den egna kroppen, inlärning av olika idrotter och friluftsaktiviteter, som många barn inte 

möter på annat sätt.  

Ämnet idrott och hälsa ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv 

Vilket innehåll präglar ämnet idrott och hälsa? Den sammanfattande huvudrapporten till den 

nationella utvärderingen från 2003 hävdar att gamla ämnestraditioner lever kvar och att ett 

hälsoperspektiv prioriteras lågt i lärares undervisning (Skolverket, 2004). Vilka 

ämnestraditioner är det som präglar ämnet? Vilken legitimitet finns för ämnet och hur uttrycks 

syfte och mål sett till skolans styrdokument? 

Idrott och hälsa – ämnets utveckling 

Ämnet idrott och hälsa har i skolan haft olika karaktärsdrag under 1900-talet och fram till 

idag, vilket kan skönjas i ämnets namn över tid: ”gymnastik”, ”gymnastik med lek och idrott”, 

”gymnastik”, ”idrott” och numera ”idrott och hälsa”. 

Annerstedt (2001a) urskiljer sex olika faser som ämnet har genomgått, där han benämner 

de tre senaste faserna för ”fysiologiska fasen” (1950-1970), ”osäkerhetsfasen” (1970-1994)  

och ”hälsofasen” (1994-). Den ”fysiologiska fasen” infaller då vetenskapliga studier ger kraft 

till ett innehåll som exempelvis betonar konditionsträning. Linggymnastik åsidosätts och 

undervisningen skulle nu präglas av fysiska aktiviteter, där målet, enkelt uttryckt, var att 

eleverna skulle svettas. ”Osäkerhetsfasen” definieras av en tid av färre centrala anvisningar 

och ett breddat ämnesinnehåll. Ämnet idrott och hälsa liknas mer med föreningsidrotten, med 

prestationsinriktade aktiviteter. I och med ”hälsofasen” framhålls sambandet mellan livsstil, 

livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Begreppet hälsa får ökat utrymme och undervisningen ska 

bidra till elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Hälsa är ett komplext begrepp som ska 

ses utifrån såväl ett samhällsperspektiv som ett individperspektiv (ibid.).  
 

När begreppet hälsa sätts samman med begreppet idrott, som i sig innefattar olika företeelser, 

försvåras det ytterligare, eftersom hälsa beskriver ett tillstånd. Ämnets namn ger utrymme för 

läraren att realisera den innebörd som hon eller han själv ger begreppet, där styrdokumenten inte är 

till stor hjälp, då det ger en otydlig och svårdefinierad bild av vad hälsa är och vad det ska 

innefatta. (Thedin Jakobsson, 2005, s.24) 

 

Den ökade fokuseringen på hälsobegreppet har medfört en viss oro bland lärare och utbildare 

att ämnets karaktär ska bli mer teoretiskt (Larsson, 2009). Kritik lyfts även fram mot att hälsa 

ofta blir synonymt framställt med just teoretisk undervisning, där kritikerna menar att lärande 

om hälsa behöver inte alls ske genom stillasittande teorigenomgångar (ibid.). Traditionerna 

som lever kvar verkar dock vara betoningen på fysisk aktivitet, att främst föreningsidrottens 

bollaktiviteter dominerar i undervisningen och där lite reflektion och diskussion förs 

(Eriksson et al., 2005). Detta kan kopplas till Annerstedts (2001a) faser som föregår 

”hälsofasen”.  

Ämnets status 

Många forskare (Annerstedt, 2001b; Larsson & Redelius, 2004; Karlefors, 2002) menar att 

ämnet befinner sig i en identitetskris. Minskat antal schemalagda timmar i ämnet, mer eller 

mindre avsaknaden av friluftsdagar och nedskärningar lyfts fram som skäl till ämnets 
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minskade status i förhållande till andra ämnen i skolan, vilket i mycket är ett resultat av 

reformen 1994 (Karlefors, 2002). Karlefors (2002) ser även ämnets isolering från den övriga 

skolverksamheten som ett problem, där lärare i ämnet får svårare att delta i det dagliga, 

informella informationsbytet mellan kollegor. Lärare som undervisar endast i idrott och hälsa 

arbetar dessutom mer sällan ämnesintegrerat än vad flerämneslärare gör. Att ämnet oftast 

bedrivs i andra byggnader gör att undervisningen i idrott och hälsa avskiljs från skolans 

övriga verksamhet, vilket medför att det blir lättare att bagatellisera och reducera ämnet i sig 

(ibid.). 

Reformen 1994 medförde en decentralisering av skolan, där den lokala skolan fått större 

frihet att styra över innehåll och arbetssätt (Larsson & Meckbach, 2007). Färre 

detaljbeskrivningar präglar kursplanerna i idrott och hälsa och ett större ansvar läggs på lärare 

i ämnet att göra egna tolkningar (Karlefors, 2002). 

Enligt Annerstedt (1991) legitimeras ämnet idrott och hälsa genom att ”det tillgodoser 

behov för stunden”, ”dess förhållande till andra ämnen”, ”att det tillgodoser övergripande 

mål”, ”att det utvecklar vissa fysiska egenskaper”, ”att man lär sig kunskaper och färdigheter 

som är specifika för ämnet” och ”dess karaktär av orienteringsämne” (Annerstedt, 1991, 

s.238).  

Annerstedt (2001b) menar att om undervisningen reduceras till idrottsaktiviteter och inte 

erbjuder eleverna legitima skäl till varför undervisningen i ämnet är viktig att ta del av och att 

den syftar till ett livslångt lärande kommer ämnet att ha en fortsatt lägre ställning i en framtida 

skola. Karlefors (2002) ser en problematik i att idrottslärare och idrottsforskare har svårt med 

att definiera ämnets primära syfte och mål. Gemensamma definitioner om vad som utgör en 

kvalitativ undervisning i ämnet idrott och hälsa finns inte (ibid.). 

Samtidigt visar nationella studier som NU-03 att både lärare och elever tycker att idrott 

och hälsa är viktigt och ämnet tillhör ett av skolans populäraste (Eriksson et al., 2005). Vilka 

kunskaper som är viktiga i ämnet; vad som är betydelsefullt att lära sig, har dock både lärare 

och elever svårt att redogöra för (Redelius, 2007). ”Inte lär man sig så djävla mycket på en 

idrottslektion” är titeln på Karlefors (2010) poster, om tio elevers upplevelser av ämnet idrott 

och hälsa i gymnasieskolan, där ämnet beskrivs som oseriöst men roligt och ett ämne för de 

som inte är fysiskt aktiva.  

Det finns också en relativt stor variation i betygsättningen mellan lärare (Eriksson et al., 

2005) och det är troligt att ämnets kunskapsmål inte utgör den självklara referenspunkten vid 

betygsättning i ämnet (Redelius, 2007). 

Larsson och Fagrell (2010) betonar riskerna med en övervägande bedömning av det 

mätbara i fysiska prestationer, där individuella, subjektiva och existentiella dimensioner i 

rörelsekvaliteter försummas. 
 

Även om en viss aktivitet objektivt sett kan ses som meningsfull för betraktaren (till exempel 

tränaren eller läraren), är det ingen garanti att samma aktivitet upplevs som lika meningsfull av 

utövaren. (Larsson & Fagrell, 2010, s.273) 

 

Ett lärande som ensidigt baseras på funktionen av fysisk aktivitet, dess utförande och vad den 

avser att leda till, bidrar till en syn på kroppen som objekt (Larsson & Fagrell, 2010). Det är 

troligt att barn och ungdomar också upplever detta och kanske väljer bort fysisk aktivitet av 

den anledningen att den inte anses som meningsfull för dem själva. Det är till och med möjligt 

att barn och unga reagerar negativt mot samhällets oro över deras inaktiva livsstil och 

övervikt. Effekten av aktiviteterna blir kontraproduktiv (ibid.). Larsson och Fagrell (2010) 

efterfrågar lärare som tar reda på vilken mening eleverna tillskriver aktiviteter, som motpol 

till de normer som normalt styr rörelseaktiviteters utförande. Det står inte klart hur Larsson 

och Fagrells syn ska få uttryck i praktiken och det kan te sig som svårt att rymma det inom 

Annerstedts (2007) didaktiska perspektiv. Enligt Annerstedt (2007) ska lärare ägna så stor del 
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av lektionerna som möjligt åt fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten är det unika med ämnet. 

”Ingen elev tycker om att sitta still och lyssna på långrandiga utläggningar […]” (Annerstedt, 

2007, s.91). Vilka kunskaper och undervisningsinnehåll ger då styrdokumenten uttryck för? 

Ämnets innehåll utifrån styrdokumenten 

Vad ger de nationella styrdokumenten uttryck för? De mål som anges i styrdokumenten är 

relativt allmänt hållna och öppnar för tolkningar. I detta avsnitt kommer jag redogöra något 

ingående om vad styrdokumenten ger uttryck för, när det gäller ämnet idrott och hälsa. Detta 

för att läsaren ska ha en insyn i ämnets utformning samt att styrdokumenten också ger uttryck 

för ett brett ämnesinnehåll.   

Läroplan i gymnasieskolan 

Den aktuella läroplanen, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011, som kan ses som en revidering av den tidigare läroplanen, vittnar om en 

kärna, där skola och lärare har ett värdegrundsuppdrag, eller ett fostransuppdrag, och ett 

kunskapsuppdrag (Skolverket, 2011). Skolan ska främja för elevers lärande och utveckling 

samt stärka grunden för ett livslångt lärande. Enligt läroplanen är gymnasieskolans 

huvuduppgift att: 
 

förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla 

kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som 

aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga 

utveckling. (Skolverket, 2011, s.6) 
 

Läroplanen för gymnasieskolan redogör även för kunskapsbegreppet och lärande, där skolan 

ska förmedla kunskaper som är viktiga idag men också för framtiden (Skolverket, 2011). 

Kunskap kommer till uttryck i olika former och i skolans värld benämns samspelet mellan 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, där ingen får ensidigt betonas i undervisningen. 

Synen på lärande och kunskapsutveckling är beroende av att eleverna ges möjlighet att få 

överblick och sammanhang. Eleverna måste också få möjlighet att reflektera över och 

tillämpa sina kunskaper (ibid.).  

Demokratiska grunder ska prägla undervisningen och ge eleverna inflytande (Skolverket, 

2011). Lärare ska se till elevers olika förutsättningar och behov utifrån synen på en likvärdig 

skola (ibid.). “Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden” (Skolverket, 

2011, s.8).  

Ämnet idrott och hälsas egenart framträder i läroplanen i och med att skolan ska 

uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor samt sträva efter att ge eleverna förutsättningar att 

regelbundet bedriva fysiska aktiviteter. Ett av de övergripande kunskapsmålen är att elever 

ska erhålla kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa (Skolverket, 2011). 

Ämnesplan i idrott och hälsa 

I ämnesplanen för idrott och hälsa ges inledningsvis en introduktion till ämnet och dess 

legitimitet (Skolverket, 2011). Idrott, friluftsliv, motion och rekreation har stor betydelse för 

människors hälsa ur ett individperspektiv men också för folkhälsan ur ett samhällsperspektiv. 

Ämnet förvaltar också ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. 

”Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar 

människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa” 

(Skolverket, 2011, s.83).   

Under rubriken ”Ämnets syfte” betonas att undervisningen i ämnet ska utveckla elevers 

kroppsliga förmåga och intresse för fysisk aktivitet (Skolverket, 2011). Hur kroppen fungerar 

i arbete, livsstilens betydelse och konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet ska 
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behandlas. Hälso- och miljömedvetenhet eftersträvas. Undervisningen ska utgöras av fysiska 

aktiviteter och relateras till fakta och teorier samt motverka stereotypa könsföreställningar och 

belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Etik och moral ska ställas i relation till 

idrottsutövande. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla följande (Skolverket, 2011, s.83): 
 

1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar 

kroppslig förmåga och hälsa. 

2. Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer. 

3. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och 

hälsa. 

4. Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter. 

5. Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. 

6. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till 

idrotts- och motionsutövande. 

7. Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. 

Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer 

ergonomiskt kan anpassas till människan. 

 

Begreppet fysisk aktivitet betonas i ämnesplanen.  

Kursplaner i idrott och hälsa 

Kursplanerna redogör för vilka av ovanstående punkter som ska behandlas i aktuell kurs. I 

denna studie beaktas endast kursen Idrott och hälsa 1 som är gymnasiegemensam.   

Under rubriken ”Central innehåll” redogörs för vilka moment som ska behandlas i 

kursen, där följande moment omfattar Idrott och hälsa 1 (Skolverket, 2011, s.84).  
 

• Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. 

• Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. 

• Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning. 

• Rörelse till musik samt dans. 

• Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. 

• Metoder och redskap för friluftsliv. 

• Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 

• Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och 

drunkningstillbud. 

• Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation. 

• Spänningsreglering och mental träning. 

• Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska 

aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.  
 

Kursplanen redogör slutligen för kunskapskraven för de olika betygsnivåerna (Skolverket, 

2011).  

Att vara lärare i idrott och hälsa 

Annerstedt (1995) ser att förändringarna i ämnet med färre centrala direktiv, ett brett 

ämnesinnehåll, minskad undervisningstid, ökat elevansvar, tolkningsbara styrdokument och 

bedömningskriterier medför en osäkerhet bland lärare om vad som är kärnan i ämnet. Detta 

rör såväl målsättning, ämnesinnehåll som val av arbetssätt. 
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Annerstedt (1995) tror att synen på ämnet som en ”avkoppling” från elevernas annars långa 

stillasittande perioder i övriga mer teoretiska ämnen medför att idrottsundervisningens fysiska 

aspekter ges prioritet över uttrycksfulla, kreativa och kognitiva kvaliteter. Ur ett 

bildningshänseende medför detta att fysiska aktiviteter används som metod för att minska 

hälsoriskerna av mycket stillasittande samt ge eleverna en metod för stresshantering, som 

lindrar upplevd press i övriga ämnen (ibid.). Det är idrottsaktiviteten i sig som hamnar i fokus. 

Eriksson et al. (2005) ger också en bild av att ämnet idrott och hälsa är starkt betonat av fysisk 

aktivitet, där lite diskussion och reflektion görs över till exempel hälsa och livsstil. 

Undervisning om och i hälsa prioriteras lågt av lärarna i grundskolan och kommer först på 

sjunde plats över de viktigaste lärdomar som ämnet bör ge eleverna (ibid.). Namnbytet och 

den ökade fokuseringen vid hälsobegreppet i styrdokumenten verkar inte ha realiserats i 

praktiken.   

En professionell lärare i idrott och hälsa är enligt Larsson och Meckbach (2007) en lärare 

som kan tolka styrdokumenten, följa relevant kunskapsutveckling, planera, organisera och 

utvärdera den egna undervisningen och elevbedömningen i förhållande till styrdokumentens 

innehåll och kriterier. Läraren ska också kunna samverka med andra lärare och elevers 

föräldrar. Den professionella läraren ska också handskas med förhållandet mellan praktik och 

teori, de idrottsdidaktiska utmaningarna och förskjutningen från ”aktiviteten i fokus” till 

”eleven i fokus” (ibid.).  

Annerstedt och Bergendahl (2002) anser att intresset för idrott och fysisk aktivitet är en 

integrerad del av lärarens habitus, för lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa. Att 

besitta idrottsliga färdigheter anses av lärare i ämnet som en av de viktigaste tillgångarna i 

yrket, och ger läraren upplevelser av kompetens och ämnesidentitet (ibid.). Lärare nämner 

också det egna intresset för idrott och lusten att sprida sina kunskaper, entusiasm och kärlek 

till idrott till barn och ungdomar som skäl till att de har sökt sig till yrket (Mawer, 1995). Och 

sett till vilka ämneskunskaper som lärarutbildare ser som viktiga för en lärare i idrott och 

hälsa är det just kunskaper om idrott som utgör en stor del av innehållet i lärarutbildningen 

(Larsson, 2009). Kan detta utgöra en påverkansfaktor för lärares visioner i ämnet? 

Framgångsrika lärare 

Enligt Maltén (2000) ska en lärare ha visioner för arbetet och kunna planera, organisera och 

utvärdera den egna praktiken. Utöver detta ska läraren även kunna kommunicera, samspela, 

handleda och inge förtroende och mening. Utvecklingen av en vision är en process, som sker i 

samverkan människor emellan (ibid.).  

Annerstedt (2007) framhäver att en duktig pedagog är den som har ett reflekterande 

förhållningssätt till sin egen lärarroll och praktik. Det är en pedagog som är medveten om sina 

egna värderingar och uppfattningar om didaktiskt innehåll och lärande. Annerstedt (2007) 

menar att lärare bör fundera över sin roll ur såväl ett samhälleligt- som individuellt perspektiv 

och vilka mål samhälle, skola och man själv har som lärare. ”Varje lärare bör således noga 

tänka igenom undervisningens syfte, innehåll och arbetssätt så att det finns en klar linje i det 

som sker” (Annerstedt, 2007, s.15). Denna linje, den egna handlingsplan, bör ständigt 

omprövas och omvärderas för att anpassas efter samhällets utveckling. Den blir aldrig färdig. 

Den ultimata handlingsplanen existerar nämligen inte, men drömmen och illusionen om den 

måste finnas (ibid.). Annerstedts tankar om egna mål och syfte kan liknas med att ha 

ambitioner och idéer i den egna praktiken. Detta kommer att belysas under följande rubrik, 

där begreppet vision som är centralt för denna studie kommer att betonas.   

En positiv och engagerad lärare som är behörig i ämnet, brinner för sitt ämne, tror på sin 

egen kompetens och arbetar utifrån styrdokumenten ger generellt bättre elevresultat och 

uppfattas även av eleverna i stort som en bra lärare (Skolverket, 2006). 
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Visioner, idéer och ambitioner i ämnet idrott och hälsa  

Vad är värt att undervisa om? Vad vill vi uppnå med ett livslångt lärande? Vad är viktigt och 

meningsfullt i ämnet idrott och hälsa? Hur skapas en kontinuitet i undervisningen? 

Begreppet vision har omnämnts föga i den tidigare forskning och den textanalys som det 

har redogjorts för såhär långt i denna studie. Begreppet vision förekommer inte heller i 

läroplanen eller i ämnesplanen för ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan (Skolverket, 

2011). Läroplanen lyfter dock den professionella läraren och dennes ansvar att skapa 

förutsättningar för att skolan ska utvecklas kvalitativt och svara mot de nationella målen. 

Detta kräver att verksamheten ständigt prövas och att resultat följs upp och utvärderas. Detta 

betonar att utveckling är viktigt i skolans arbete, att skolan utvärderar, reflekterar och 

bearbetar fram nya synsätt och metoder vilket liksom vid alla förändringsarbeten ställer krav 

på ambitioner, kreativitet och nytänkande.    

Läroplanen vittnar också om en kärna, där skolan och läraren har ett fostransuppdrag och 

ett kunskapsuppdrag, där eleven ska ta eget ansvar för den egna utvecklingen och lärandet. 

Det talas även om det livslånga lärandet, vilket i sig är en förhoppning om ett varaktigt 

lärande över tid (Skolverket, 2011). En av skolans övergripande kunskapsmål är också att 

elever ska erhålla kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa. Dessa ambitioner kan 

exempelvis kopplas till Brembergs (2004) tankar om att människor, som uppfattar sig kunna 

påverka de egna villkoren, har en bred omvärldsuppfattning och som inte i första hand 

reagerar känslomässigt på olika påfrestningar, upplever sig också ha en bättre hälsa. 

Annerstedt (1995) menar att lärares grundtrygghet i ämnespraktiken är beroende av att en 

klar färdriktning finns definierad; det vill säga vad ämnet går ut på. Annerstedt (1995; 2001b) 

hävdar också att om lärare inte kan motivera och legitimera ämnet idrott och hälsa innehåll 

och dess riktning mot ett livslångt lärande kommer ämnet att förlora sin legitimitet som ett 

obligatoriskt ämne i skolan. Karlefors (2002) är inne på samma linje och menar att ämnets 

identitetskris kan bli en innehållskris, om lärare inte är klar med vad som vill uppnås blir det 

också svårt att välja innehåll.  

Utan tvivel är hälsa så eftersträvansvärt att det i sig borde legitimera idrottsämnet, menar 

Annerstedt (1995; 2001b), men även om lärare bedriver fysisk aktivitet i ämnet idrott och 

hälsa gör det inte eleverna automatiskt friskare sett till den undervisningstid som ämnet har 

idag. Wright (1983) är inne på samma linje; att även om lärare i idrott och hälsa kan känna 

tillfredställelse över att deras ämne troligtvis har positiva effekter på elevers hälsa går det inte 

utan vidare att anta att undervisningen på något betydande sätt bidrar till att förbättra hälsan. 

För att läraren ska kunna försäkra sig om detta måste undervisningen främja för att eleven 

utvecklar kunskaper, förståelse för principer och positiva attityder i förhållande till 

färdighetskunskaper, som leder till att elever kan fatta välgrundande beslut om sin egen hälsa 

(ibid.). 

Tidigare har ämnet idrott och hälsas egenart utifrån läroplanen beskrivits och även dess 

syfte i ämnesplanen, där hälso- och livsstilsfrågor samt förutsättningar för regelbunden fysisk 

aktivitet ska framhållas i undervisningen. Kärnan eller syftet med ämnet verkar finnas i dess 

kroppsligt, fysiska aspekter. Till exempel menar Larsson (2009) att ämnet idrott och hälsas 

kärna är kroppslig praktik, vilket också är väl förankrad både i lärarutbildningen och i skola. 

De fysiska aktiviteterna ska också vara av idrottslig karaktär. Till exempel hävdar Annerstedt 

(2007) att lärande om idrottsliga kunskaper och färdigheter är mål som ska prioriteras högt i 

ämnet. Det innebär enligt Annerstedt (2007) att elever till exempel ska erhålla kunskaper om 

hur kropp och hälsa bör skötas, hur kondition, styrka och rörlighet tränas och hur ens 

motoriska förmågor kan utvecklas. Dominansen av den fysiska aktiviteten med dess 

färdighetsträning blir också synligt i Annerstedts (2007) didaktiska perspektiv. Ett typiskt 

exempel på lektionsplanering består enligt Annerstedt (2007) av introduktion/uppvärmning, 

huvudaktivitet och avslutning, där lite tid avsätts för muntliga presentationer och reflektioner. 
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I praktiken får också föreningsidrottens bollaktiviteter stort utrymme i undervisningen 

(Eriksson et al., 2005). Ur detta perspektiv får funktionen i fysiska aktiviteter stort fokus.    

Larsson och Fagrell (2010) har ett kritiskt förhållningssätt till rörelseaktiviteter och menar 

att det är svårt att motivera barn utifrån ett funktionellt synsätt på rörelseaktiviteter; att det är 

nyttigt för dem. Barn och unga motiveras kanske inte av samma intressen som samhället har, 

utan Larsson och Fagrell (2010) efterfrågar ett vidare perspektiv på rörelseaktiviteter. De 

hävdar att en kroppsligt kompetent person förstår rörelse ur ett funktionellt-, upplevelse- och 

betydelseperspektiv. 
 

Hon rör sig på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, upplever tillförsikt i rörelse och begränsas inte 

av stereotypa föreställningar om olika typer av rörelser. Och hon gör detta i en rad olika situationer 

och sammanhang, enskilt och tillsammans med andra. (Larsson & Fagrell, 2010, s.301)  
 

Utifrån denna syn på rörelselärande måste läraren skapa lärandesituationer som dels behandlar 

det mekaniska, behavioristiska perspektivet men som också utmanar individens upplevelser 

och där rörelsen undersöks, diskuteras och tolkas utifrån ett socialt sammanhang (Larsson & 

Fagrell, 2010). Detta förhållningssätt framträder även i den nationella utvärderingen från 

2003: ”hur alla elever ska få utveckla fysiska, psykiska och sociala förmågor och 

välbefinnande samt utveckla en positiv självbild är viktiga frågor för ämnet framöver” 

(Skolverket, 2004, s.44).  

Ämnet idrott och hälsa står för ett brett innehåll, vilket ämnes- och kursplanen ger uttryck 

för (Skolverket, 2011). Begreppen hälsa och idrott är svårdefinierade och i kombination med 

varandra gör det hela komplext (Annerstedt, 1995). Detta kan vara en faktor till den 

identitetskris som upplevs i ämnet samt lärares svårigheter med att peka ut kärnan, innehåll 

och färdriktning i ämnet, vilket har nämnts tidigare i bakgrunden för denna studie. Detta 

ställer krav på att lärare intar ett reflekterande förhållningssätt till den egna praktiken, vilket 

Annerstedt understryker:  
 

Genom medvetenhet och inspirerande agerande kan du alltså bidra till att eleverna får erfarenheter 

som är meningsfulla, har bestämda syften och uppfattas som givande och positiva. Detta kommer 

emellertid inte att inträffa per automatik, utan du måste undervisa och agera på ett medvetet sätt 

och arrangera så att du använder innehåll och arbetssätt som styr eleverna mot bestämda syften och 

mål. Det är de stora utmaningarna i yrket! (Annerstedt, 2007, s.17) 

 

Bremberg (2004) efterfrågar också satsningar där barn och ungdomar görs till delaktiga 

aktörer, som är införstådda i varför olika hälsofrämjande satsningar görs. Detta kan bidra till 

insikt hos eleven om vikten av hälsofrämjande vanor och beteende (ibid.). 

Tidigare forskning 

Detta avsnitt belyser studier och artiklar som är särskilt relevanta för denna studie.  

Thedin Jakobssons (2005) studie Hälsa – vad är det i ämnet idrott och hälsa? är en 

intervjustudie med en läroplansteoretisk utgångspunkt, där lärare i idrott och hälsa i 

grundskolan och gymnasieskolan ger sin syn på ämnets mål, innehåll och hur de förhåller sig 

till begreppet hälsa i synnerhet. Lärarna vill att eleverna ska uppfatta ämnet som roligt, där 

fysiska och idrottsliga aktiviteter har en självklar plats i undervisningen. Det är endast en av 

studiens tio lärare som anser att målet med ämnet är att vara fysisk aktiv för sin egen hälsas 

skull. Lärarna kan inte heller definiera hälsa och hur hälsobegreppet kommer till uttryck i 

undervisningen. Här menar Thedin Jakobsson att lärarna använder sig av svävande ordalag, 

där hälsa ses som teoretisk kunskap till skillnad från idrott som definieras som praktisk 

kunskap. Det verkar vara ett fysiologiskt/medicinskt perspektiv som dominerar synen på hälsa 
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i ämnet. Genom förbättrad kondition kan eleverna till exempel orka mer och prestera bättre i 

skolans övriga ämnen. (ibid.)  

Thedin Jakobsson (2005) urskiljer fyra grupperingar i lärares syn på hälsa i ämnet idrott 

och hälsa. En grupp ser hälsa som ett teoretiskt moment i ämnet. En annan grupp anser att 

begreppet hälsa har sitt forum i andra ämnen som naturkunskap och hemkunskap. En tredje 

grupp ser fysiska aktiviteter som hälsofrämjande i sig medan den fjärde gruppen belyser 

förmedlingspedagogik där undervisningen ska förmedla att det är viktigt att röra på sig och 

vilka fördelar som finns med olika aktiviteter. Att eleverna har förstått syftet med 

undervisningen undersöks däremot inte (ibid.). 

Thedin Jakobsson (2005) menar att det måste finnas en viss samstämmighet mellan lärare 

för hur begreppet hälsa ska definieras, detta för att kunna formulera, undervisa och möjliggöra 

lärande och kunskapsutveckling i ämnet. Thedin Jakobsson frågar sig om ämnet verkligen är i 

en hälsofas, som Annerstedt (2001a) beskriver, och skriver:  
 

Det är hög tid att lärare i ämnet idrott och hälsa tar möjligheten att själva beskriva vilken 

kunskapsutveckling och vilka lärprocesser som ska råda i ämnet […] utforma undervisningen så 

att eleverna får grundläggande kunskaper att bygga vidare på i sitt livslånga lärande. Risken är 

annars att ämnet blir urvattnat och mer liknar ett antal aktiviteter ryckta ur sitt sammanhang där 

möjligheterna till lärande minimeras. Risken är också att andra får tolkningsföreträde över ämnet 

så att mål och innehåll styrs av andra än pedagoger med lång och gedigen utbildning och 

erfarenhet. (Thedin Jakobsson, 2005, s.68) 

 

Quennerstedt (2006) har även ett särskilt fokus på hälsobegreppet i ämnet idrott och hälsa i 

avhandlingen Att lära sig hälsa och ser hälsa som ett övergripande syfte vid analys av de 

centrala styrdokumenten. Trots detta är det begrepp som fysisk aktivitet, idrott och motion 

som används i större utsträckning i talet om ämnet idrott och hälsa (ibid.).   

Öhman (2007) skriver utifrån ett styrningsperspektiv i avhandlingen Kropp och makt i 

rörelse och ser en styrning mot självstyrning, där eleverna i ämnet idrott och hälsa 

uppmuntras till att göra sitt bästa, att visa den rätta motivationen, att ha ett intresse för att testa 

nya aktiviteter och att vara samarbetsvilliga. Det handlar om att forma kroppar och fostra 

karaktärer i ämnets undervisning (ibid.).  

Sandahl (2005) tar i sin avhandling Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundkolans 

idrottsundervisning 1962-2002 avstamp i läro- och kursplanerna och vilken betydelse de har 

för undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Sandahl ser en ökad argumentation utifrån ett 

folkhälsoperspektiv under 1990-talet, vilket synliggörs i läroplanernas utveckling. Reformen 

1994 medförde att begreppet idrott har mer eller mindre försvunnit ur läroplanen samtidigt 

som mer teoretiska moment kopplade till hälsa har fått ökat utrymme. Läroplanernas innehåll 

har också blivit otydligare, vilket kan vara ett resultat av en mer holistisk inriktning på hälsa, 

menar Sandahl (2005). Sandahls (2005) studie förstärker tidigare forskning om att läroplanen 

har ett begränsat inflytande på undervisningens innehåll. Lärare i ämnet har en benägenhet att 

hålla fast vid tidigare förhållanden. Omfattande skolreformer motsvaras inte av lika 

förändringar på praktisk nivå. Faktorer i det dagliga arbetet spelar en större roll än de centrala 

styrdokumenten gör i skolans undervisning (ibid.).  

Sandahl (2005) belyser också ”Den dolda läroplanen”, vilket i ämnet idrott och hälsa 

synliggörs genom att de aktiva eleverna gynnas medan de elever som inte är engagerade i 

frivillig idrottande har svårare att hävda sig. De sistnämnda får antingen anpassa sig eller 

marginaliseras, då det är de idrottsintresserade, de ”redan frälsta”, som styr innehållet (ibid.).    

Larsson (2004) beskriver och problematiserar i artikeln Lokala arbetsplaner i idrott och 

hälsa – en ny typ av styrning hur en ny typ av styrning framträdde i skolan i och med krav på 

lokala arbets- och kursplaner vid införandet av Lpo94. Något som många har uppfattat som 

meningslöst i ämnet idrott och hälsa; ett spel för gallerierna. Styrningen från innehåll till 

målstyrning kan enligt Larsson uppfattas som att staten gett upp försöken att styra lärare i 
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ämnet idrott och hälsa, eller att lärare i ämnet inte finner någon vägledning i styrdokumenten. 

Samtidigt finns det andra perspektiv som kan intas, till exempel att styrdokumenten kan ses 

som levande och föränderliga dokument, som talar om för läraren varför han/hon är lärare i 

ämnet. Lokala arbetsplaner kan ses som marknadsföring av ett särskilt synsätt. Formulerandet 

av lokala kursplaner utgör ett verktyg för att arbeta med sina egna tankar och uppfattningar i 

aktuellt ämne, menar Larsson. Vad ska ingå och vilka mål eftersträvas är centrala frågor vid 

utformning av lokala arbets- och kursplaner. (ibid.). 

I och med reformen 2011 är inte arbetet med lokala arbets- och kursplaner längre en del i 

skolors arbete. Larssons (2004) artikel belyser dock betydelsen av att lärare arbetar utifrån ett 

reflekterade förhållningssätt där den egna praktiken och dess syfte är i fokus. Det i sig säger 

något om ambitioner, visioner och förhoppningar om framtida tillstånd med den undervisning 

som eftersträvas.   

Kulinna, Silverman och Keating (2000) skriver i studien Relationship between Teachers’ 

Belief Systems and Actions Toward Teaching Physical Activity and Fitness bland annat om 

lärares syn på ämnet gällande förväntningar på vad undervisningen ska avse att uppfylla. 

Detta påverkas av den kontext som lärare undervisar i, där till exempel skola, lokaler, elever 

och föräldrar kan påverka hur läraren tar läroplans- och didaktiska beslut. Tre faktorer som 

kan påverka huruvida lärarnas uppfattningar (”trosystem”) kommer att återspeglas i deras 

pedagogiska metoder: vilka intentioner som finns, värdet av lärarens undervisningsåtaganden 

och lärarens emotionella inställning till den egna undervisningen alltså värdet av vad läraren 

avser att uppnå i sin undervisning. Kulinna, Silverman och Keating finner i studien inget 

samband mellan lärares uppfattningar/ambitioner och deras faktiska undervisningsbeteenden. 

Läraren agerar alltså inte på ett sätt som är förenligt med deras ambitioner och visioner. 

Kulinna, Silverman och Keating menar att deras studie bekräftar tidigare forskning om att det 

finns ett glapp mellan lärarens intentioner och det som praktiskt sker i undervisningen (ibid.).   

Det är en komplex bild av ämnet idrott och hälsa som framträder i den tidigare 

forskningen, där det konstateras att det finns ett glapp mellan lärares intentioner, läroplanens 

innehåll och den faktiska undervisningen. Starka ämnestraditioner lever kvar och lärare har 

svårt för att definiera innehåll. Den tidigare forskning som har åskådliggjorts i detta avsnitt 

kommer att ligga till grund för den diskussion som förs i rapportens avslutande del.   
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Syfte 

I studien undersöks gymnasielärares syn på det egna uppdraget avseende didaktiska val i 

ämnet idrott och hälsa i syfte att identifiera om uttalade och outtalade visioner finns i ämnet.  

Följande frågeställningar ämnar studien att behandla. 

Frågeställningar 

- Hur reflekterar lärare kring visioner i ämnet idrott och hälsa? 

- Hur förmedlar läraren sin vision till eleverna? 

- Hur främjar visioner elevers lärande? 
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Teoretisk ram 

I detta avsnitt redogör jag för studiens teoretiska ram, där begreppet vision förklaras utifrån 

studiens utgångspunkt. Begreppet didaktik finner jag även centralt, då lärares didaktiska val 

formar deras undervisningspraktik och vad de ämnar uppnå med sin praktik. Läroplansteori 

fungerar som min teoretiska utgångspunkt i syfte att utgöra en grund för att försöka förstå och 

studera lärares visionsskapande i praktiken. 

Begreppet vision 

Forskning och styrdokument betonar mål i ämnet idrott och hälsa. Andra begrepp som har 

nämnts i bakgrunden till denna studie är ämnets syfte, målsättning, kärnan och ämnets 

legitimitet och identitet. Begreppet vision, som är ett vanligt begrepp inom organisations- och 

ledarskapsteori, verkar inte vara lika vanligt i skolans värld och i ämnet idrott och hälsa i 

synnerhet, åtminstone sett till den bakgrund som har presenterats i den här studien.  Jag 

kommer här ge en förklaring av visionsbegreppet, där jag främst använder mig av Arvonen 

(1989), som ger en definition av begreppet som är förhållandevis enkel att förstå. Avsnittet 

avslutas med Selznicks (1957) nyckelfaktorer för institutionellt ledarskap, som jag 

tillsammans med visionsbegreppet finner användbara vid analys av lärares tal om den egna 

praktiken och dess syfte och innehåll.   

Begreppet vision öppnar för förändring, pekar ut önskningar om framtida tillstånd och 

ämnar öka motivationen bland de som berörs (Arvonen, 1989; Apéria, 2006). Skolan präglas 

dock av målstyrning och Arvonen (1989) gör skillnad på målstyrning och visionsstyrning som 

ledningsstrategier. Målstyrning handlar om att uppfylla konkreta och mätbara mål, där 

ledningen skapar, förmedlar och förankrar mål. Visionsstyrning arbetar med mentala bilder 

som skapar mål, mening och färdriktning, där ledningen agerar förebild och bygger på 

auktoritet som gruppen ger. Arbetet har en emotionell attraktion för alla inblandade. Resultat- 

och målstyrning behöver inte innefatta sådana element som ger en emotionell dragningskraft 

(ibid.). 

Scherp (2003) betonar vikten av att arbeta med visioner inom skolutveckling, där lärarnas 

upplevda problem i vardagsarbetet utgör utgångspunkten. Det handlar om att skapa 

gynnsamma attityder till förändring. Scherp (2003) gör skillnad mellan visioner och mål. Mål 

delar upp helhetsperspektivet i delar, till exempel mål i kursplanen, medan vision står för 

skapande av helhet från delarna. ”I en förståelsefördjupande och meningsskapande lärprocess 

är främst visioner och förståelsen av uppdraget av central betydelse” (Scherp, 2003, s.45). 

Arvonen (1989) ser visioner som ett idealtillstånd eller en dröm, som skapar mening för 

den enskilda individen. Det kan vara svårt att konkretisera en vision fullständigt, men den ska 

bidra till en mental bild av framtiden. Visionen kan belysa existentiella frågor som är av 

djupare filosofisk och etisk karaktär. Syftet med visionen är att stärka den inre motivationen, 

skapa engagemang och utgöra en stark emotionell dragningskraft. Till exempel arbetar 

idrottsutövare med mentala bilder om att lyckas och att förverkliga drömmar och mål. (ibid.). 

Arvonen (1989) sammanfattar visionens element i följande punkter (s.137): 
 

 alla skall kunna känna visionen som sin egen 

 skall vara barriärbrytande, d.v.s. ge nya utmaningar 

 skall ge en mental bild om framtiden 

 förmedlar verksamhetens innersta mening 

 skall vädja snarare till hjärtat än hjärnan 

 stå för mening och färdriktning 

 skall entusiasmera och engagera 

 ha ett attraktivt emotionellt innehåll 
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 skall kunna visualiseras på ett pedagogiskt sätt 

 skall kunna koppla ihop organisationens och individens behov 

 

Visionen ska vara förankrad i en omvärldsanalys och gagna samhället (Arvonen, 1989). Den 

ska vara realistisk och förankrad i ledaren och ledningens värderingar (ibid.), alltså skolan 

som institution och dess värderingar. Styrdokumenten ger till exempel uttryck för skolans 

värdegrund.  

Utvecklingen av en vision är av processkaraktär, där dialog och en samverkan mellan 

människor är av betydelse (Arvonen, 1989). Varje element i den ska vara temporärt och 

kunna ändras med tiden (ibid.).  

”Visionen och filosofin kan bäst produceras utifrån den verklighet som råder i den egna 

organisationen och kommunikation med varandra” (Arvonen, 1989, s.137). Viktiga frågor i 

sammanhanget blir: vem skall formulera visionen, vad skall den basera sig på, hur styrande 

får den vara, vilka effekter kan den ge och hur ska den förmedlas för att bli en del i det 

vardagliga arbetet (ibid.)? 

Arvonen (1989) framhäver även vikten av ledare som är förebilder, där varje rutin, varje 

ord och varje möte är symboler som innefattar ett informationsvärde. Översatt till skolans 

värld kan detta liknas med att läraren är i tid till lektionen, vilket ger uttryck för en 

symbolhandling som skickar signaler till eleverna om att detta är viktigt och meningsfullt. Att 

läraren har tagit fram material, planerat lektioner och visar engagemang är ytterligare 

exempel.  

Inarbetade visioner kan leda till ökat engagemang, motivation, trivsel, stimulans och 

frihet samt ansvar i arbetet (Arvonen, 1989). Styrning genom visioner och via värderingar 

förutsätter att alla förstår visionen och har en förståelse för helheten (ibid.). 

Selznick (1957) beskriver institutionellt ledarskap utifrån fyra nyckelfunktioner, vilka är: 

1) ”The definition of institutional mission and role”, 2) ”The institiutional embodiment of 

purpose”, 3) ”The defense of institutional integrity” och 4) ”The ordering of internal conflict” 

(s.62-63). Jacobsen och Thorsvik (2002) översätter dessa nyckelfunktioner till: “utforma 

vision och mål”, ”institutionalisera mål”, ”försvara institutionell integritet” och ”att bemästra 

intern konflikt” (s.503-504).  Selznick (1957) belyser i och med dessa punkter vikten av att 

finna det sanna åtagandet eller plikten (”true commitments”) med arbetet i en organisation sett 

till såväl interna som externa krav. Förutsättningar för en formell struktur, organisationens 

karaktär (”character of the organization”) ska därefter skapas, vilket Selznick (1957) beskriver 

som en kreativ uppgift för ledaren. En viktig uppgift för ledaren blir också att försvara och 

bevara existerande värdegrund mot inre och yttre utmaningar. Den sista punkten (4) betonar 

vikten av en gemensam vision, där idealfallet är att organisationens mål och vision befrämjas 

och försvaras av alla i den (ibid.).    

Begreppet didaktik 

Ett annat begrepp som också redan har nämnts i bakgrunden till studien är begreppet didaktik. 

Här avser jag att ge en kortare, enklare och mer övergripande förklaring av begreppet, för att 

ge läsaren en inblick i hur lärarens didaktiska val speglar ambitioner och hur läroplansinnehåll 

väljs ut. En koppling till visionsbegreppet ligger nära, då begreppet didaktik svarar på frågor 

kring ”vad” undervisning innehåller, ”varför” man undervisar, ”när” man undervisar, ”var” 

man undervisar, ”hur” undervisningen läggs upp, ”för vem” man undervisar och ”vem” som 

undervisar (Selander & Falkevall, 2002; Larsson & Meckbach, 2007).  

”Den ökade betoningen på didaktik har gått hand i hand med en ökad betoning på 

lärande” (Larsson & Meckbach, 2007, s.13), där lärande enkelt uttryckt kan beskrivas genom 

att ”varje lärprocess startar med att individen ser något, hör något eller upplever något som de 

börjar fundera över vad det är och betyder” (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.413). Larsson och 
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Meckbach (2007) menar att det har skett en förskjutning i de nationella styrdokumenten från 

att tidigare fokuserat på undervisningsinnehåll till numera ökat fokus på vilket lärande som 

undervisningen ska främja för. Detta utgör, som tidigare har nämnts, en förskjutning från 

aktivitetsfokus till elevfokus (ibid.).  

Larsson och Meckbach (2007)  talar också om betydelsen av en föreskrivande och 

reflekterande didaktik. Föreskrivande didaktiken söker vilket lärande som eftersträvas medan 

den reflekterande didaktiken försöker ge svar på vilket lärande som uppnåddes (ibid.).   

Arfwedson och Arfwedson (2002) menar att det är lärarens uppgift att upptäcka ”den 

alternativa ramen”, bearbeta den och finna metoder för aktiva lärandeprocesser där elever 

medverkar och kommer fram till olika insikter.  

 
Lärares didaktiska beslut fattas alltid med hänsyn till bestämda elever och grupper av elever – och 

det rör sig då genomgående om ett oerhört mycket större, mer konkret och mer komplext 

hänsynstagande till elever än vad en aldrig så vacker beskrivning i en läroplan låter ana. 

(Arfwedson & Arfwedson, 2002, s.17-18) 

 

Likt Arfwedson och Arfwedsons (2002) perspektiv på didaktik kommer de didaktiska 

problem som framträder i denna studie att ses som kontextbundna (sammanhangsberoende) 

och komplexa. 

Läroplansteori 

Denna studie tar en läroplansteoretisk ansats, där lärares uppfattningar och tankar om visioner 

i ämnet idrott och hälsa och hur de realiserar styrdokumenten, kursplanen i synnerhet, är i 

fokus. Läroplansteori kommer här att behandlas utifrån ett förhållandevis brett perspektiv, där 

olika element och delar i element utgör den teoretiska ansatsen för den här studien. 

Läroplansforskning är enligt Lundgren (1983) svårt att avgränsa, men om läroplanen anger 

undervisningens mål, innehåll och metod förklarar en läroplansteori varför just detta mål, 

detta innehåll och denna metodik har valts. 

”Att studera läroplansteori är […] en upptäcktsfärd för att förstå hur vi skapat vår 

världsbild, till stor del beroende på vad andra föreskrivit som lärostoff för oss” (Linde, 2006). 

En huvudfråga, enligt Linde (2006) är varför vissa kunskaper väljs ut som giltiga för 

undervisning? Läroplansteorins första fråga, enligt Lundgren (1983) är: ”hur kan vi organisera 

vårt vetande, så att vi kan lära ut det?” (s.16). Grundtanken är att finna vilka 

undervisningsmetoder som är de bästa eller de mest effektiva för ett bestämt innehåll 

(Lundgren, 1983).  

I bakgrunden till den här studien har de aktuella styrdokumentens innehåll lyfts fram, och 

i synnerhet det innehåll som rör ämnet idrott och hälsa. Styrdokumenten vittnar om samhällets 

krav på skolan i fråga om ett fostrans- och kunskapsuppdrag (Skolverket, 2011; Lundgren, 

1983). Likt Öhmans (2007) tankar om styrning till självstyrning i hennes studie om lärares 

styrningsmetoder i undervisningen, ämnar styrdokumenten vara styrande och kontrollerande i 

skolans och lärares arbete. ”Läroplaner talar, helt naturligt, om hur det bör vara i skolan” 

(Arfwedson & Arfwedson, 2002, s.15). Linde (2006) ställer sig dock frågan om det är 

läroplansmakarna eller de som tillämpar läroplanen som bestämmer vad som är giltig kunskap 

och därmed värd att förmedla? 

Linde (2006), som utgår från Bernsteins tankar, belyser tre arenor i läroplansteori, som 

grund för beslutsfattning avseende stoffurval. De tre arenorna är: formuleringsarenan 

(styrdokumentens innehåll), transformeringsarenan och realiseringsarenan (där 

styrdokumenten blir verkliga i lärarens undervisningspraktik). Dessa tre arenor utgör ramen 

för min läroplansteoretiska ansats och kommer att belysas ur ett brett perspektiv.  
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Formuleringsarenan 

Lundgren (1983) framhäver begreppet läroplanskoder, och ser att det i läroplanerna finns 

samlade principer för val av lärostoff. Koderna kan bidra till förståelse vid analys av 

läroplaners underliggande syfte. Lundgren (1983) ser fyra övergripande läroplanskoder; den 

klassiska, den realistiska, den moraliska och den rationella läroplanskoden. Dessa koder 

speglar också en skolutveckling över tid och hur organisation mot ett visst lärande 

eftersträvas. De olika koderna har vävts in i varandra och ingen enskild kod dominerar 

fullständigt i praktiken (Lundgren, 1983; Linde, 2006). Linde (2006) ser att det är möjligt att 

reducera läroplanskoderna till tre: 

- En vetenskapligt-rationell kod, som syftar till en vetenskaplig världsbild och 

rationella tankar om livet. 

- En politisk kod, som syftar till att forma medborgare till det staten önskar.   

- En nyttokod, som syftar till att människor praktiskt ska kunna behärska arbets- och 

vardagslivet. 

 

Det finns också principer för hur allt stoff organiseras under formuleringsarenan (Linde, 

2006). Bernstein talar om två koder: ”collection code” (samlingskod) och ”integrative code” 

(integrerad kod) (Bernstein, 1977).  

Samlingskoden innebär en stark klassifikation och stark inramning, där enskilda ämnen 

ses som separerade från varandra och innehåll och arbetssätt är fastställda genom till exempel 

centrala styrdokument (Karlefors, 2002; Linde, 2006). Lärarna identifierar sig som 

ämnesrepresentanter, arbetar självständigt och har ett personligt ansvar för elevernas lärande 

(Linde, 2006).   

Den integrerade koden innebär att andra helheter än ämnet är sammanhållande, till 

exempel skolklassen, lärarlaget och ämnesövergripande arbeten (Linde, 2006). Lärarna 

identifierar sig här mer som pedagoger, som samarbetar med kollegor och annan personal i 

större utsträckning (ibid.).  

Transformeringsarenan 

Tidigare i bakgrunden har styrdokumentens tolkningsbarhet nämnts, där de ger utrymme för 

lärare i skolan att göra tolkningar av vad som anses vara av betydelse att undervisa om i 

dagens samhälle. Detta faller under transformeringsarenan, där styrdokumenten alltså kan 

tolkas med såväl tillägg som reduceringar beroende av vilket fokus som finns i de val som 

läraren gör (Linde, 2006). Faktorer som kan inverka är till exempel traditioner (se Annerstedts 

faser i bakgrunden), resurser och lärarens erfarenheter, värderingar och intentioner, men också 

elever, kollegor, skolledare och lärarutbildare kan ha inflytande. Linde (2006) nämner fyra 

olika huvudgrupper som har betydelse i transformeringen av styrdokumenten. Dessa är: 

socialt fokus (krafter utifrån påverkar), ämnesfokus (ämnestraditioner styr), lärarfokus 

(lärarens utbildning och erfarenhet) och i den sista gruppen är undervisningsprocessen i fokus 

(vilka metoder som anses vara de rätta) (ibid.).  

Linde (2006) belyser också ”den dolda läroplanen”, där mycket av det som sker i 

undervisningen har mer eller mindre en prägel av självklarhet och ifrågasätts därmed inte. Här 

beskriver Linde (2006) bland annat lärarens stoffrepertoar som grundas i lärarens 

ämnesstudier (lärarutbildning), beläsenhet, personliga erfarenheter och genom 

lärarerfarenheter och planeringsarbete. Repertoaren kan ses som individuell, men det finns 

också en kollektiv gemenskap genom ämnesstudierna. ”Vad som varit dominerande 

perspektiv och högsta mode i universitetsvärlden under studietiden lever vidare i 

undervisningen under decennier” (Linde, 2006, s.17). Linde (2006) menar också att det som 

läraren vill med sitt liv och sin undervisning betyder mycket för stoffurvalet. Vi har sett i 
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bakgrunden till denna studie att ämnestraditioner är starka i idrott och hälsa, där kärnan är 

fysisk aktivitet och där lite tid avsätts för reflektion och diskussion.      

Linde (2006) menar att i ett ”icke paradigmatiskt” ämne, det vill säga ett ämne där det 

finns konkurrerande skolbildningar och perspektiv, finns utrymme för lärarens personligt 

färgade val eller perspektiv att färga undervisningens innehåll. Av kursplanen att döma styrs 

inte idrott och hälsa i samma bemärkelse som till exempel ämnet matematik, där olika 

matematiska begrepp och räknemetoder är mer eller mindre givna i undervisningen och kan i 

det närmaste inte ifrågasättas. Spelrummet kan alltså sägas vara större i ämnet idrott och 

hälsa, där bakgrunden för denna studie visar på att ämnets undervisningsinnehåll och syfte 

kan transformeras och realiseras efter vitt skilda intressen. Det rör sig om både en idrotts- och 

en hälsodiskurs med ett stort utbud av undergrupper. Thedin Jakobsson (2005) ser till 

exempel att hälsa även kan ses utifrån en nyttodiskurs och en riskdiskurs, där budskapet till 

eleverna ter sig som sådan att: fysisk aktivitet är nyttigt medan fysisk inaktivitet kan leda till 

skada eller sjukdom. Linde (2006) framhäver att ett ämne som kan ses som svagt 

klassificerade och inramade har inte samma erkända legitimitet som till exempel de 

naturvetenskapliga ämnena. Här blir det av stor betydelse att läraren har strategier för att 

vinna elevernas förtroende för ämnets värde (ibid.).  

Inom läroplansteori nämns även ramfaktorteori, som behandlar de begränsningar eller 

ramar som styr lärare i deras undervisning (konstitutionella, organisatoriska och fysiska 

ramar) (Linde, 2006; Lundgren, 1983). Linde (2006) ger ett exempel på ämnet filosofis 

begränsningar i gymnasieskolan under 1970-talet med ett stort antal huvudmoment enligt 

kursplanen och med en tidsplan med en lektion i veckan i realiteten. Detta medförde att 

huvudmoment fick behandlas summariskt och bedömning ägde främst rum i det moment, 

logik, där objektiva bedömningar enklast kunde ske. Här blir alltså logik det giltiga stoffet 

utifrån de yttre förutsättningarna och inte utifrån styrdokumentens föreskrifter. Likheter finns 

med ämnet idrott och hälsa, då ämnet har ett brett ämnesinnehåll (Skolverket, 2011) fördelat 

till vanligtvis en lektion i veckan i gymnasieskolan.    

Realiseringsarenan 

I realiseringen blir kommunikationen och aktiviteten i klassrummet det centrala (Linde, 

2006).  Det är själva verkställandet av undervisningen (ibid.), som följer ett bestämt schema 

och en bestämd tradition (Lindensjö och Lundgren, 2000). Elever, resurser och regleringar 

påverkar lärarens utrymme. Den enskilde läraren äger dock av tradition rätt att själv 

bestämma hur den egna undervisningen ska bedrivas. Det faller sig också ganska naturligt att 

intentionerna i de formulerade styrdokumenten måste upplevas som väsentliga av lärarna, för 

att realiseringen av dem ska leda till framgång (ibid.).   

I talet om att ämnet idrott och hälsa befinner sig i en identitetskris menar Larsson och 

Redelius (2004) att det också kan vara ett resultat av att det finns ett alltför stort avstånd 

mellan de som forskar om idrott och hälsa i skolan och de som undervisar i ämnet. Lindensjö 

och Lundgren (2000) anser att det också finns ett avstånd mellan formuleringsarenan av 

styrdokumenten och lärarens transformerings- och realiseringsarena.  

Begreppsanvändning 

I den här studien använder jag intervjuer med lärare i relation till läroplansteorins 

formulerings-, transformerings- och realiseringsarenor i syfte att försöka synliggöra lärares 

didaktiska val och visioner i ämnet idrott och hälsa. Finns till exempel en holistisk syn på 

hälsa och hur inbegrips denna i lärarens arbete i ämnet? Är det något särskilt innehåll som 

dominerar och varför; hur motiverar lärare detta? Vilken helhetsbild vill läraren förmedla och 

kan denna likställas med en vision? Utifrån en läroplansteoretisk ansats försöker jag alltså 
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synliggöra hur lärare, utifrån befintliga ramar och de principer som läroplanen ger uttryck för, 

väljer ett visst undervisningsmönster.   

Linde (2006) frågar sig om det går att ”spränga ramarna”? Bernstein (1977) menar att det 

är samlingskoden som är den mest vanligt förekommande i västvärlden. Att övergå till den 

integrerade koden skulle därmed leda till en förändring. Bernstein (1977) ser att det finns 

villkor som måste vara uppfyllda för att en integrerad kod ska kunna fungera i praktiken. Om 

inte, finns det risker för en skolkultur, där både elever och lärare saknar en uppfattning om tid, 

plats eller syfte. Ett villkor som Bernstein (1977) lyfter fram är att det måste finnas en 

samstämmighet om den integrerade idén och den måste vara mycket tydlig. Karlefors (2002) 

menar här på att ”lärarna måste vara överens om den vision som undervisningen ska sträva 

mot så att alla drar åt samma håll” (s.59).  
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Metod 

Studien ämnar belysa hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa uttrycker sig om ämnet och 

dess innebörd i syfte att identifiera vilka visioner som finns i ämnet. Utifrån detta perspektiv 

har skolans styrdokument studerats utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv, där ett samhälls- 

och ämnesdidaktiskt perspektiv finns, för att sätta det i relation till empirisk datainsamling 

genom kvalitativa intervjuer med lärare. Hur lärare använder formuleringsarenan i praktiken, 

alltså hur läroplanstexterna tranformeras och realiseras blir här det intressanta.  

Intervjuerna i denna studie kan ses som ostrukturerade, med inspiration främst från Kvale 

(1997), som belyser den kvalitativa forskningsintervjun som undersökningsmetod. 

Intervjuerna i den här studien är dock strukturerade i den bemärkelsen att ett intervjuunderlag 

har utarbetats, men det i sin tur består av ostrukturerade (öppna) frågor, för att ge den 

intervjuade möjlighet att formulera sig fritt och ge utlopp för dennes livsvärld. Intervjuerna 

har också haft en låg standardisering, där variationerna är stora (Trost, 2010). Det vill säga att 

underlagets frågor inte har använts ordagrant, inte heller i samma ordning vid de olika 

intervjuerna utan anpassats efter den intervjuades svar. Trots intervjuns utformning har min 

strävan varit att belysa studiens syfte och frågeställningar genom att försöka styra intervjun 

inom områdena ”den egna lärarrollen”, ”val av ämnesinnehåll”, ”relationen till eleverna”, 

”yttre faktorers påverkan” och till sist ”ett helhetsperspektiv i ämnet”. Med det sista området 

har en sammanfattning av det som har sagts dessförinnan eftersträvats i syfte att reflektera 

kring visionsbegreppet. Intervjuernas syfte har alltså varit att få en uppfattning om hur den 

intervjuade tänker, handlar och resonerar, för att kunna klarlägga hur lärare reflekterar kring 

visioner i ämnet idrott och hälsa, hur detta förmedlas och hur visioner kan främja för elevers 

lärande.  

Den kvalitativa forskningsintervjun 

Olika pedagogers perspektiv ger möjligheter till att skapa en förståelse för hur de reflekterar 

kring visioner. 

Backman (2008) lyfter det kvalitativa perspektivet som en mer subjektiv metod, där 

verkligheten ses som en individuell, social och kulturell konstruktion. Intresset ligger i att 

studera hur människan uppfattar och tolkar verkligheten, för att därefter formulera teorier och 

hypoteser utifrån det material som samlas in (Backman, 2008; Kvale, 1997; Trost, 2010). Den 

kvalitativa forskningsintervjun ger den intervjuades perspektiv av empirin och bygger på 

innebörden av dennes erfarenheter, där forskaren sedan försöker finna mönster och skapa en 

förståelse för det som visas (Kvale, 1997; Trost, 2010). 

 
Syftet […] är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den 

intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Detta innebär att man aldrig i förväg 

kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en 

fråga. (Patel & Davidsson, 2003, s.78) 

 

Syftet blir också att föra forskningen framåt, att lära oss mer om den sociala verklighet som 

undersöks (Trost, 2010). Den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad (Kvale, 

1997). I det här fallet försöker jag sätta in ämnet i ett pedagogiskt och delvis också didaktiskt 

perspektiv med samhällsvetenskapliga drag i och med att studien har en läroplansteoretisk 

utgångspunkt. Strävan är att beskriva lärares livsvärld utifrån sin ämnespraktik för att 

identifiera utvecklingsområden och framtidsbilder samt att problematisera synen på ämnet.  

Den kvalitativa forskningsintervjun, med dess infallsvinkel som finns här, kan också 

utmana läraren i sina föreställningar och värderingar om ämnets innehåll, då intervjun ställer 

krav på ett reflekterande förhållningssätt till den egna praktiken. Den kvalitativa intervjun kan 
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nämligen också leda till att den intervjuade kommer till nya insikter, blir medveten om nya 

sammanhang (Kvale, 1997).  

Urval 

I intervjustudien har sex lärare deltagit (fem män och en kvinna). De är samtliga behöriga 

lärare i ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan. Arbetslivserfarenheten i ämnet och i 

gymnasieskolan varierar från åtta till trettio år, i medelvärde cirka 22 år. Två av de intervjuade 

lärarna är flerämneslärare, varav den ena för tillfället undervisar endast i ämnet idrott och 

hälsa. Övriga lärare undervisar enbart i ämnet idrott och hälsa. Samtliga undervisar för 

tillfället i kursen Idrott och hälsa 1, men flertalet av de intervjuade undervisar även i andra 

kurser inom ämnet samtidigt som Idrott och hälsa A (Lpf 94) fortfarande är en pågående kurs.    

Deltagande lärare i intervjustudien arbetar på skolor som är geografiskt belägna i norra 

delen av Sverige i en mindre respektive en medelstor kommun.  

Ingen hänsyn har tagits till eventuella skillnader i svaren grundade på könstillhörighet.  

Procedur 

Ett intervjuunderlag har utformats (bilaga 1) utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Lärarna som har deltagit tillfrågades via telefon. Underlaget för intervjuerna skickades till 

intervjupersonerna via e-post några dagar före inbokad intervju, då frågorna är komplexa och 

kräver viss betänketid. Visserligen gav detta de deltagande intervjupersonerna tid att fundera 

över begreppet vision och även kanske formulera en sådan om detta inte redan fanns. 

Samtidigt finns fördelar i att intervjupersonerna då fick tid för att sätta sig in i frågorna och 

fundera över sin egen praktik, vilket i slutändan bör ha resulterat i mer rättvisande svar.  

Utdelandet av intervjuunderlaget hade också ett annat syfte; att effektivisera intervjuerna 

och spara tid, då underlaget var omfattande. Tidsrymden för intervjun, som har eftersträvats, 

är cirka 30 minuter, vilket de intervjuade har informerats om vid förfrågan. Detta för att 

begränsa arbetet med att sammanställa intervjuerna, då tidsramen för studien är kort. I 

praktiken har samtliga intervjuer varit cirka 30 minuter plus/minus fem minuter långa, med 

undantag för en intervju som pågick i cirka 80 minuter. Den intervjun ägde rum under en 

lovdag.  Vid intervjutillfällena användes diktafon.   

Tanken var från början att endast två personer skulle närvara i samband med intervjuerna, 

jag och läraren i fråga. Skälet till detta har varit för att upprätthålla maktbalansen mellan dessa 

två parter och ge läraren utrymme att reflektera över den egna praktiken. Då intervjun har ägt 

rum på lärarens arbetsplats, i dennes arbetsrum, har det dock hänt att kollegor suttit med 

arbete intill och ibland även inflikat och gett sin syn på ett ämne som har varit i fokus under 

intervjun. Lärarna verkar dock ha varit bekväma med detta, då de inte har föreslagit en annan 

lokal för intervjun.  

Efter genomförda intervjuer gjordes en sammanställning av respektive samtal.  

Etiska överväganden 

Metodval för studien följer Vetenskapsrådets (2007) riktlinjer. Studien har värnat om lärarnas 

integritet och anonymitet. Det har varit fritt att delta och lärarna har när som helst kunnat 

avbryta. Detta har lärarna informerats om. Syftet med studien har förklarats för samtliga 

lärare. Vid intervjutillfället tillfrågades lärarna om ljudupptagning fick ske, vilket alla 

godkände. Alla ljudfiler och textsammanställda intervjuer är kodade. Varken skola, kommun, 

lärares namn, nationella program eller platser i aktuell kommun som har nämnts i samband 

med intervjuerna kommer att framgå i den här rapporten.   
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Analysmetod 

I analysen av det insamlade materialet studeras lärares uppfattningar, attityder och det 

karaktäristiska i deras tal. Det är grunden till lärarens handlingar som är i fokus, alltså hur 

lärare talar om sin egen syn på ämnet; om ambitioner, visioner och den egna praktikens 

innehåll. Läsaren bör ta i beaktning att undervisningen i skolan är komplex, där skillnader 

finns från den ena skolan till den andra, från klass till klass, och är därmed situationsbetingad 

(Rønholt, 2001). Att göra generaliseringar som gäller för alla lärare är därmed orimligt (ibid.), 

utan det är en förståelse för lärarnas livsvärld som är centralt för studien.   

 Analysmetoden tar i och med detta uttryck i ett hermeneutiskt perspektiv, det vill säga att 

fokus ligger i att försöka förstå och tolka innebörden i lärarnas tal om ämnet idrott och hälsa 

och den egna praktiken. Analysen tillämpar i första hand kunskapsformen tolkning, där 

tolkandet frilägger och tilldelar mening till det som tolkas (Ödman, 2007). ”Den 

hermeneutiska forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förståelse” 

(Patel & Davidson, 2003, s.30) och försöker förstå helheten, där helheten är mer än summan 

av delarna (ibid.; Ödman, 2007). ”Forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar 

mellan del och helhet för att på detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt” 

(Patel & Davidson, 2003, s.30). Den mening och innebörd som tolkas utifrån det sagda har sin 

grund både i det förflutna och i framtiden (Ödman, 2007).   

Proceduren för analysmetoden i denna studie har i och med ovanstående varit att läsa de 

sammanställda, utskrivna intervjuerna en första gång och försöka få en helhetsuppfattning, för 

att sedan läsa olika delar var för sig och skapa en djupare förståelse av dessa. Genom att sedan 

pendla mellan att försöka förstå helheten och olika delar och ställa dem i relation till varandra 

försöker jag uppnå en fullständig förståelse. Att tolka innebär att försöka tyda tecken; att säga, 

att förklara eller att översätta utsagor i lärarnas tal för att försöka skapa förståelse och 

betydelse i det som framträder (Ödman, 2007). Ett aspektmedvetande är här av betydelse, för 

en fördomsfri tolkning (ibid.). 

Min egen förståelse blir ett verktyg i tolkningen, där den teoretiska bakgrunden fungerar 

som stöd i den vidare analysen av lärarnas tal. Sammanhanget, kontexten, är avgörande för 

tolkningen och förståelsen (Ödman, 2007).  

Analysen kan leda till en rad olika tolkningar av materialet, som leder till att text 

produceras, men efter nya tolkningar och förståelseperspektiv skapas ytterligare 

textproduktioner, vilket leder till den så kallade ”hermeneutiska spiralen” (Patel & Davidson, 

2003). Spiralen som metafor innebär att tolkningen växer fram i cirkulära rörelser och når nya 

nivåer. Det finns med andra ord inte någon bestämd slutpunkt för den hermeneutiska 

tolkningsproceduren. ”Hermeneutiken kan med andra ord vara skeptisk i förhållande till sig 

själv, den kan både skapa, upplösa och återskapa kunskap” (Ödman, 2007, s.15).    

Vid bearbetning och tolkning av de sammanställda intervjuerna har jag främst utgått från 

studiens frågeställningar, men också utifrån samtalsområdena i intervjuunderlaget (bilaga 1). 

Områdena kastar ljus på lärarnas syn på ”den egna lärarrollen”, ”val av ämnesinnehåll”, 

”relationen till eleverna”, ”yttre faktorers påverkan” och till sist ”ett helhetsperspektiv i 

ämnet”. Detta har också fungerat som en utgångspunkt i resultatredovisningen. För att skapa 

en förståelse för helheten försöker jag i och med detta referera till tolkningar av olika delar i 

lärarnas tal och knyta dem till ämnesområdena ovan. Jag försöker också gruppera lärarna, när 

skillnader påträffas i lärarnas tal. Genom att citera lärarna exemplifieras det sagda inom de 

olika områdena. Med användandet av citat försöker jag förklara hur jag har uppfattat 

intervjusvaren.  

Förståelsen för lärarnas tal diskuteras och ges mening i rapportens avslutande del. Den 

teorietiska ramen för studien; visioner, didaktik och läroplansteori samt tidigare forskning och 

den bakgrund som ges i rapportens inledning fungerar i den avslutande delen av rapporten 
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som stöd för de tolkningar som görs. Detta görs i syfte att försöka belysa studiens 

frågeställningar och belysa möjliga förändringar.   
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Resultat 

I denna del av rapporten kommer materialet, som har samlats in, att analyseras och belysas i 

syfte att försöka identifiera om uttalade eller outtalade visioner finns i ämnet idrott och hälsa. 

Jag kommer att peka på likheter och olikheter i lärares perspektiv och bilda hypoteser, som 

kan ligga till underlag för diskussion i rapportens avslutande del.   

Det är en stor mängd data som har insamlats i och med de kvalitativa intervjuerna. 

Lärarnas uppfattningar om ämnet och dess innehåll ger en bild av en mångsidig och 

kontroversiell mänsklig värld, precis som Kvale (1997) belyser. Variationer finns i lärarnas 

svar; i deras syn på ämnet avseende syfte, mål, didaktiska val, bedömning och hur de förhåller 

sig till styrdokumenten, något som kan ha betydelse för hur visioner skapas. I och med detta 

kommer jag använda mig av intervjuunderlagets olika områden (bilaga 1) som utgångspunkt, 

för att ge läsaren en möjlighet att följa lärarnas resonemang och hur de ser på ämnet. Avsnittet 

avslutas sedan med ett sammanfattande helhetsperspektiv, där studies frågeställningar 

används som utgångspunkt för att försöka belysa hur lärare talar om visioner i ämnet idrott 

och hälsa.    

Lärarnas syn på den egna lärarrollen 

En idrottsdiskurs och en koppling till lärarens habitus, betydelsen av att kunna och att vara 

fysiskt aktiv, framträder i lärarnas värderingar och i den egna grundsynen i ämnet. Detta 

framträder i intervjuerna sett ur ett helhetsperspektiv, men framförallt under det 

ämnesområde, där lärarna talar om den egna lärarrollen och vad de brinner för i sin lärarroll.   

Samtliga lärare lyfter det egna intresset för fysisk aktivitet, som en drivkraft till att de har 

valt att undervisa i ämnet. Detta är något som lärarna brinner för och vill förmedla till 

eleverna; vikten av att vara fysiskt aktiv och uppleva rörelseglädje. Lärare 6 beskriver till 

exempel de egna tankegångarna vid början av sin yrkeskarriär; att lusten fanns i att idrotta och 

att ha möjligheten att få idrotta hela dagar tillsammans med eleverna. Lärare 6 ser också att 

detta förändras i och med att den egna kroppen börjar säga ifrån och intresset skiftar karaktär. 

Lärare 2 är inne på att det egna förhållningssättet har förändrats genom åren i yrket, kanske i 

takt med förändringar i samhället, där hälsa har fått en mer framträdande roll. Denna lärare 

talar om intresset för livsstilen, att ha hälsosamma vanor. Läraren vill dock tona ner sig själv 

och inte framstå som ett ”hälsofreak” inför elever, utan det måste finnas en balans. Det får 

inte gå till överdrift och läraren menar att det är viktigt att eleverna skapar en förståelse för 

hälsosamma vanor, men att en kanelbulle fortfarande ska kunna vara okej samtidigt som en 

lång promenad på en söndag också är det. 

Lärare i studien lyfter också fram intresset för att undervisa, att stödja elever i deras 

utveckling. ”Men sedan brinner jag mest egentligen för att arbeta med ungdomar, med 

eleverna” (lärare 3). Den här tonen återfinns genomgående i lärarnas reflektioner och svar.  

Lärarnas syn på ämnesinnehåll 

Under detta ämnesområde talar lärarna i studien om den egna uppfattningen om ämnets kärna 

och vad ämnet syftar till. Vad vill lärarna främst förmedla i ämnet och hur förhåller de sig till 

skolans styrdokument? Hur har deras arbete förändrats i och med den nya reformen 2011? 

Hur bedöms elevernas kunskaper i ämnet och sker ämnesintegrering? Detta är frågor som 

kommer att belysas i detta avsnitt.  
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Ämnets kärna och syfte  

Ämnesplanen i idrott och hälsas lydelse om att undervisningen ska utgöras av fysiska 

aktiviteter framträder också i lärarnas svar om kärnan i ämnet. Lärare i studien säger det 

rakt ut, att kärnan är fysisk aktivitet, medan fysisk aktivitet framträder som det dominerande 

innehållet i undervisningen i övriga lärares svar. Lärare 2 problematiserar detta ”[…] de här 

aktiviteterna, att vi, kanske många gånger så finns inte den där tydliga kopplingen till ett 

kursmål som vi jobbar med”. Av övriga ifrågasätts inte dominansen av detta innehåll, utan det 

framgår mer eller mindre som en självklarhet i undervisningen.  

Vad ämnet idrott och hälsa syftar till och vad läraren främst vill förmedla visar sig vitt 

skilda aspekter mellan lärare i studien. Lärarnas svar ger här också en bild av hur läraren 

senare gör didaktiska val i undervisningen, vilket också belyses i deras svar om visioner i 

ämnet. Själva visionsskapandet och hur de olika delarna sammanfaller i ett helhetsperspektiv, 

kommer att behandlas främst i den avslutande delen av resultatet.  

Det som kan lyftas här är att gemensamt för lärare är att en upplevd rörelseglädje i 

undervisningen efterstävas. Syftet är att skapa en positiv inställning till motion och träning, 

men också att eleven ska komma till insikt med att vi behöver/måste röra på oss. Resonemang 

går dock isär och olika motiveringsgrunder för olika innehåll framträder, även om en 

fysiologisk koppling; att kroppen ska formas och att elever ska komma till insikt, påträffas i 

samtliga lärares tal. Främst en idrottsdiskurs framträder, där aktiviteter ska stärka den egna 

kroppen. Detta motiveras utifrån såväl ett individperspektiv som ur ett samhällsperspektiv 

samt utifrån ett nutids- och ett framtidsperspektiv.  

Till exempel betonar lärare 1 ett helhetsperspektiv, där innehållet i kursen ska ge eleven 

verktyg för livet. Lärare 2 talar om förskjutning från kroppens kunskap till kunskap om 

kroppen (en förskjutning från ett naturvetenskapligt perspektiv till ett ökat individ-, 

humanistiskt perspektiv är min tolkning). Lärare 3 betonar att fysisk aktivitet är kärnan och att 

det ska leda till en ökad förståelse hos eleven för den egna kroppen och livsstilen. Läraren vill 

förmedla budskapet till eleverna att ”här ska de få röra på sig”. Lärare 4 lyfter fram den 

knappa timdelningen i ämnet och därför blir det särskilt viktigt att eleverna får aktivera sig i 

olika former under lektionerna i ämnet. Lärare 4 markerar också betydelsen av att ha en 

grundkondition för att kunna klara av ett långt arbetsliv. Lärare 5 betonar också den fysiska 

aktiviteten som kärnan i ämnet, där eleven får testa på olika aktiviteter. Det viktigaste är att 

eleverna får röra på sig, för de sitter mycket i skolans övriga ämnen. Lärare 6 belyser vikten 

av en ökad förståelse hos elever av att sköta den egna kroppen. Eleven ska komma till insikt, 

finna motivation och göra satsningar som också kräver disciplin. 

I synen på ämnet och vad lärarna vill förmedla visar sig i huvudsak två grupperingar, där 

en grupp ger en striktare bild av en fysiologisk och idrottslig karaktär (det ska svettas) medan 

den andra gruppen, som också har sin grund i detta perspektiv, strävar i högre grad mot en 

bredare hälsodiskurs; att belysa fler aspekter av hälsobegreppet tillsammans med fysisk 

träning. Detta framgår även i lärarnas syn på styrdokumenten och hur de förhåller sig till dem.  

Styrdokumenten 

Beträffande styrdokumenten och hur lärarna förhåller sig till dem framstår olika mönster som 

visar på olika aspekter i lärarnas syn. Genom att citera lärare ges dessa mönster namnen: ”Det 

är dom som styr vad vi gör”, ”Jag plockar ju liksom från kursplanen” och ”Dom är upplagda 

för någon form av idealsituation”.  

De två grupperingar som redogjordes för i föregående avsnitt kan möjligen återfinnas 

även här, där en striktare fysiologisk och idrottslig karaktär återfinns i de två senare mönstren 

som synliggörs här. Läsaren bör dock undvika att se svart och vitt på de mönster och 

grupperingar som kan framträda i denna studie. De olika livsvärldar som lärarna ger uttryck 

för är komplexa och kräver tolkning och analys. Likheter finns mellan lärarna och att 
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gruppera utifrån lärarnas svar är svårt och tämligen orimligt, då lärarnas syn många gånger 

överlappar varandra. Lärare ger också motsägelsefulla signaler i sina svar, till exempel vid 

jämförelse mellan hur de förhåller sig till styrdokumenten och i deras svar sett till betyg och 

bedömning i ämnet. 

Få lärare upplever någon större skillnad i de nya ämnes- och kursplanerna i idrott och 

hälsa sett till de gamla i Lpf 94. Det är en ökad betoning på friluftsliv upplever flera, men 

ingen upplever en skillnad avseende till exempel begreppet hälsa. Lärare 2 upplever inte de 

nya som bättre och lärarens första tanke var en tillbakagång till de gamla, då begreppet 

förmåga förekommer fler gånger än vad kunskapsbegreppet gör. Lärare 2 tolkar det som att 

nu ska elevens fysiska prestationer bedömas i huvudsak i ämnet återigen, och inte kunskap om 

kroppen.    

Min tolkning, och det jag vill belysa här, är att det finns en grupp som ser sig följa 

kursplanen till punkt och pricka, medan två grupper kan göra avvikelser beroende av hur 

verkligheten uppfattas och vad som anses vara det huvudsakliga syftet med ämnet. Något som 

också kan ha betydelse för hur visioner skapas. Läsaren får dock ta i beaktning att 

styrdokumenten är tolkningsbara, vilket lärare 2 poängterar i talet om den nya ämnesplanen i 

idrott och hälsa: 
 

Men sen är det här ju en tolkningsfråga, det är det ju. Man kan tolka in en kurs, ett kursmål, så at 

man faktiskt kan göra det på det sätt som man helst av allt vill. Att man får med den där 

kunskapsbiten också. 

   

”Det är dom som styr vad vi gör” 

Lärare betonar här styrdokumentens innehåll i deras arbete. Det är de som styr. Deras uppgift 

är att leva upp till kursplanen i aktuell kurs; att undervisningens innehåll ska syfta till att leva 

upp till målen i kursen samt att innehållet ska utgöras av det som är centralt innehåll i 

kursplanen. Enligt detta perspektiv ska alltså läraren realisera styrdokumenten i enlighet med 

vad som uttrycks i formuleringsarenan. En lärare (lärare 1) menar att förhoppningen är att när 

kursen är slut och målen i kursplanen är uppfyllda ska eleven ha en ökad förståelse för fysiska 

aktiviteter och den egna hälsan i den grad att de gör hälsomedvetna val i deras framtida liv. 

Läraren ifrågasätter dock om undervisningen leder till detta, trots att eleverna enligt läraren 

når målen. Generellt anser lärare här att styrdokumenten står nära deras egna värderingar i 

ämnet idrott och hälsa. Det finns också inslag av en idrottsdiskurs och en hälsodiskurs, där det 

finns en strävan mot att kombinera begreppen idrott (i huvudsak är det begreppet fysisk 

aktivitet som används verbalt) och hälsa i undervisningen, där reflektion i förhållande till vad 

som görs och vad som eftersträvas är närvarande i praktiken. Lärarna talar om hur främst 

fysisk aktivitet kan vara hälsofrämjande. ”Och sedan att den där utvecklingen då, har blivit 

mer från idrott till hälsa – det har ju jag välkomnat, verkligen” (lärare 2). 

”Jag plockar ju liksom från kursplanen” 

Lärare menar här att de uppfyller delar av kursplanen medan andra delar faller mer eller 

mindre bort. Detta för att läraren själv anser dem vara mindre viktiga eller för att de inte anses 

vara tillämpbara på det elevunderlag som de har för tillfället i kursen. Det finns här ett glapp 

mellan formuleringsarenan och transformerings- och realiseringsarenan, där främst 

ramfaktorer i form av timfördelning, traditioner, resurser och aktuella elevgruppers bristande 

motivation och/eller dåliga erfarenheter nämns som skäl till de val som läraren gör. Lärare 4 

kan till exempel ha dåligt samvete över att delmoment inte hinns med, men anser samtidigt att 

det är särskilt viktig att bekräfta just dessa elever, som visar på bristande motivation: ”få dom 

att känna att dom klarar av olika saker och att dom växer och vågar lita på sin egen förmåga”. 

Det är elevers negativa erfarenheter av ämnet och bristande motivation som påverkar och blir 
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därmed styrande. Lärare 4 menar att det i andra elevgrupper kan vara lättare att följa aktuell 

kursplan.  

En mer uttalad idrottsdiskurs framträder här. Det är en större betoning på fysisk aktivitet 

och rörelse, där ord som ”fysisk aktivitet”, ”sporter”, ”idrott”, ”kondition”, ”styrka”, ”motion” 

och ”idrottsämnet” används genomgående av lärarna i deras svar. Hälsobegreppet nämns inte 

specifikt utan det är främst fysisk aktivitet och aktiviteten i sig som är i fokus. Det talas bland 

annat om att erbjuda eleverna ett ”smörgåsbord” av fysiska aktiviteter, eller en bredd av 

aktiviteter. När begrepp och uttryck som ”livsstilen” och ”förståelse för den egna kroppen” 

nämns i talet om kursplanen sker det i en bisats, där fysisk aktivitet kan leda till ”en ökad 

förståelse för den egna kroppen, livsstilen och allting sådant” (lärare 3). Fysisk aktivitet 

kopplas främst till kroppen som funktion; att förbättra rörlighet, styrka och kondition. Utifrån 

lärarnas perspektiv handlar det här om att förmedla att fysisk aktivitet är viktigt och att eleven 

främst lär sig genom praktiska erfarenheter. Lärare 3 säger till exempel: ”det handlar mycket 

om att jobba med kroppen, för då kommer ju självförtroendet och den mentala biten och den 

sociala biten”. Lärare 3 menar också att detta skördar framgångar, när lärare gör satsningar, 

där grundfysiken tränas, då läraren upplever en successivt ökad elevdelaktighet.  

”Dom är ju upplagda för någon form av idealsituation” 

De resonemang som återfinns här finns egentligen i ovanstående mönster i den bemärkelse att 

det finns en mer uttalad idrottsdiskurs även här, men några skillnader finns som utmärker 

detta perspektiv. Lärare menar här att styrdokumenten beskriver ett idealtillstånd, som inte ser 

till verkligheten. Förutsättningarna för att bedriva en undervisning som följer styrdokumenten 

finns inte i alla elevgrupper och skäl till detta är omotiverade elever samt bristande resurser. 

Lärare 5 menar till exempel att möjligheterna att uppfylla styrdokumenten är beroende av att 

du har ”perfekta elever som gör precis… dom kommer i tid, dom gör det man säger och dom 

lämnar in uppgifter om man säger att dom ska göra det, men så fungerar det inte”. En skillnad 

jämfört med föregående tematisering återfinns i synen på lärandet. Sett till verkligheten 

framträder här en görandekultur i ökad grad. En grad av måluppfyllelse är att eleverna 

kommer till lektionerna och gör något, även om det i praktiken handlar om att spela 

innebandy eller fotboll på lektionerna. ”Det blir mycket sånt” (lärare 5). Det är bättre att göra 

något som fungerar, än att ”slösa bort en massa tid på något som inte fungerar” (lärare 5). 

Samtidigt säger lärare 5 i intervjun att uppdraget är att följa kursplanen; att ge eleverna 

möjlighet att prova på och förhoppningsvis ha med sig något som är användbart efter avslutad 

kurs.  

Lärare som kan uppfattas ha egna uttalade ambitioner eller visioner i ämnet finns 

representerade främst i de två första perspektiven eller mönster som har belysts i detta avsnitt.  

Här ses däremot lärarrollen utifrån ett yrkesperspektiv, att göra det man är ålagd att göra; ”kan 

inte påstå att jag brinner för något speciellt” (lärare 5).    

Bedömning i idrott och hälsa 

Det som bedöms i ämnet återspeglas också i det innehåll som ges störst utrymme. Lärarna 

talar främst om observationer; att observera eleverna vid fysisk aktivitet och studera praktiska 

förmågor som till exempel ändamålsenliga rörelsekvaliteter. Lärare 6 tror också att det 

fortfarande av tradition är de praktiska kvaliteterna som främst är i fokus vid bedömning i 

ämnet idrott och hälsa. Teoriprov, inlämningsuppgifter och att lyssna av eleverna i samband 

med diskussioner nämns också som metoder i lärarnas svar.  

I talet om bedömning framträder i huvudsak en summativ bedömning. Lärare 1 svarar till 

exempel på frågan om hur eleverna involveras i bedömningen: ”Jag tror att jag är ganska dålig 

på det. Just det där om att medvetandegöra det för dem”. Samtidigt menar lärare 1 att det inte 

finns tid för individuella elevsamtal under eller utanför lektionstid i ämnet idrott och hälsa. 
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Denna självreflektion förekommer även i andra lärares svar. Vad som framgår är att dialogen 

med eleverna verkar oftast utgöras av vad de har gjort, vad de har kvar att göra och vilken 

nivå de ligger på, med undantag för Lärare 3 som säger sig ha minst ett eller två samtal med 

eleverna per termin, där lägesrapportering ges till eleven, men där också utstakning av 

framtida mål och hur de ska nås lyfts fram. Lärare 2 talar också om en formativ bedömning i 

den bemärkelsen att elever efter egna presentationer inför helgrupp får tala om de egna 

upplevelserna, göra en ”självbedömning” av hur det gick, för att sedan ta emot feedback från 

gruppen som helhet, ”medbedömning” och från läraren, ”min bedömning”. Lärare 2 ger också 

beskrivningar av en modell där de olika kursmålen formar kursens innehåll i olika delar och 

där eleven bedöms i varje enskild del, som i slutändan resulterar i en samlad bild av elevens 

kunskaper. Lärare 2 talar om praktiska och teoretiska moment för bedömning, där variation i 

utformning av elevuppgifter och lärarens informationsinhämtande metoder ska ta till vara de 

olika intelligenserna. Praktiskt visade kunskaper, hemtenta, vanligt prov, inlämningsuppgifter 

och grupparbeten nämns här som exempel. Den här tydligheten som lärare 2 visar på är mer 

frånvarande i övriga intervjuer, där lärare har svårt på att peka på hur och vad som bedöms i 

ämnet. Lärare 6 säger till exempel:  
 

[…] svårt och peka på exakt vad man egentligen tittar på, vad man gör, men man lär sig ganska 

snabbt vilken elev som har förstått, vilken elev som liksom har den teoretiska kunskapen och vad 

dom sen utför det ser man ju också.  

 

I talet om bedömning framträder också andra bedömningsgrunder än de som 

formuleringsarenan ger uttryck för, där fokus flyttas från kunskap till karaktärsdrag. Lärare 1 

säger till exempel: ”Det man tittar på är i alla fall att eleven är intresserad av att utvecklas, 

tycker jag.”. Lärare 6 är inne på samma linje, att se ”ambition, vilja och inställning” hos 

eleven:  
 

Det är egentligen karaktärsdrag […] som man inte får betygsätta, men dock tycker jag just i vårat 

ämne att det borde vi få göra för att någonstans är det grunden och kärnan i hela vår verksamhet. 

[…] Jag prisar dom kvaliteterna mest, plus att dom som har dom kvaliteterna, det är dom som 

kommer att nå längst och det är ju dom som oftast får de bästa betygen.  

 

Betygskriterierna i idrott och hälsa lyfts också fram som orimligt högt ställda. Kraven på 

eleverna är för stora, menar lärare 5. Lärare 6 belyser också detta:  
 

[…] där ska jag vara ärlig och säga att ska man gå hundra procent efter betygskriterierna då är det 

väldigt få som når höga betyg och väldigt många fler skulle inte ens nå ett godkänt resultat eller 

som i dagens läge ett G. Fullt ärligt. 

 

Lärarens syn på bedömning och elevers ambitioner sett till betyg kan också bli styrande för 

undervisningens utformning. Lärare 4 säger: 
 

[…] där ser man också att målbilden dom har det är att klara ett godkänt betyg. […] Men då ger 

jag ett erbjudande i stort sett första gången jag träffar dom, så diskuterar vi vad har ni för mål med 

kursen. Sedan resonerar vi oss fram, och sedan är det ett fåtal. Det kan vara 2-3 i klassen som 

känner att de vill aspirera på ett högre betyg och då har jag en genomgång med dem […], att det 

här, det här och det här måste göras också om man aspirerar på ett högre betyg utöver det som vi 

gör med klassen i övrigt.  

 

Relationen till eleverna 

Olika aspekter framträder i lärarnas syn på eleverna. Genom att citera lärare i studien ges 

dessa rubrikerna: ”Skulle de få välja själva så skulle de skita i idrotten”, ”Den curlande 

generationen”, ”De vill ha roligt”, ”Det är ju sport vi ska hålla på med, vad är det här för 
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dravel?” och ”Ganska så vuxna människor”. Dessa perspektiv visar på ytterligheter. Lärare i 

studien lyfter ofta flera av dessa i sina svar och de olika synsätten överlappar varandra.  

Något som återkommer i lärarnas svar om ämnesinnehåll är de teoretiska moment som 

främst kopplas till ämnets hälsoaspekter. Lärare 1 säger till exempel att det inte får bli för 

många rena teorilektioner, då kärnan är fysisk aktivitet. Det är rimligt att anta att elevers 

förväntningar även är styrande. Lärare 4 ser till exempel inte teoretiska moment som 

genomförbara eller meningsfulla i vissa elevgrupper på grund av elevers bristande motivation 

i ämnet. Genom att klarlägga lärares syn på eleverna kan en ökad förståelse för hur lärare 

väljer innehåll erhållas.        

”Skulle de få välja själva så skulle de skita i idrotten” 

Lärare lyfter fram de omotiverade eleverna i ämnet som en utmaning. Det är elever som ofta 

har en hög andel frånvaro. Lärare 4 menar att dessa elever ofta visar på en bristande 

motivation även i andra ämnen. Lärare 1 lyfter också fram att det finns elever som inte tycker 

om att ”idrotta” med klassen, men att de mycket väl kan säga att de tränar på gym på sin 

fritid.  

Lärare i studien talar här om intresset för att hjälpa, stötta och undervisa elever, att se 

dem utvecklas. Samtidigt betonar de en samhällsförändring, där elever i allt högre grad visar 

på fysiska brister i praktiska färdigheter, kondition och styrka. Ökat elevstöd skulle behöva 

ges i ämnet idrott och hälsa lyfter lärare 1 och samtliga lärare efterfrågar utökad 

undervisningstid i ämnet.  

Denna elevsyn finner vi även i två av de mönster som framträder i lärarnas syn om hur de 

förhåller sig till styrdokumenten, vilket också påverkar de didaktiska val som läraren gör.  

”Den curlande generationen” 

”Det är för mycket curling genom hela systemet” (lärare 3). Även lärare 6 talar om den 

curlande generationen. Detta till trots att samhället och styrdokument betonar ökat elevansvar, 

ser samtidigt lärare att elevutvecklingen går åt andra hållet. Ska du som lärare nå dina 

ambitioner i ämnet måste du ”ligga på mer”; ”kolla, påminna och göra” (lärare 6).   

”De vill ha roligt” 

Elevinflytande är något som betonas i lärarnas tal. Lärarna strävar efter att ge elever ett 

innehåll som uppfattas som meningsfullt och roligt. Val av aktiviteter blir det centrala. 

Variationer finns i lärarnas svar och några exempel kommer att beskrivas här.    

Lärare 3 betonar vikten av att föra ett demokratiskt samtal med eleverna, där ett 

elevinflytande finns vid planering av kursen. Samtidigt finns det behov av att läraren styr och 

är auktoritär också, menar lärare 3 och sammanfattar detta i en situationsanpassad 

ledarskapsstil.  

Lärare 1 talar om att majoriteten får styra val av aktiviteter; det som flest vill göra. Denna 

information får läraren genom elevenkäter, där eleverna ges möjlighet att göra önskningar.  

Lärare 5 vill att alla elevers intressen ska ges utrymme, att majoriteten inte ska få styra. 

Detta försöker läraren nå genom att ha en lärarstyrd undervisning under första läsåret i 

gymnasiet för att sedan ge ökat elevinflytande. Under sista året (Idrott och hälsa 1 under tre 

läsår) får eleverna ”planera och organisera” fysisk aktivitet vid minst ett tillfälle och 

presentera inför gruppen.    

Att undervisningen upplevs som rolig och meningsfull motiveras som nyckelfaktorer för 

att elever ska få en positiv inställning till fysisk aktivitet och rörelse. Det är upplevelser av 

rörelseglädje som eftersträvas. 
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”Det är ju sport vi ska hålla på med, vad är det här för dravel?” 

Lärare talar här om det motstånd som de kan möta från elever, när undervisningen inte består 

av ett rent aktivitetsinnehåll. Elever har förväntningar efter nio år i grundskolan på vad ämnet 

och dess undervisning ska innehålla, vilket kan försvåra arbetet mot kursens mål (lärare 1). 

”De har en bestämd syn på hur det här ska fungera” (lärare 2). Samtidigt menar lärare i 

studien att elever anpassar sig efter de upplägg som läraren väljer.  

 ”Ganska så vuxna människor” 

I synen på eleverna beskrivs de som individer som är på gränsen att kliva in i vuxenlivet. Ur 

ett lärarperspektiv blir det viktigt att respektera eleven, att ta dem på allvar och inte 

bagatellisera problem. I undervisningen i idrott och hälsa tonas individuella prestationer ner, 

utan det är en trygg atmosfär i gruppen som eftersträvas där alla känner sig nöjda och där 

stöttning mellan varandra förekommer. Läraren förutsätter att eleverna förstår vad som sägs i 

undervisningen. Lärare 6 menar att detta också blir styrande i de didaktiska val som görs. Det 

kan handla om att hitta former av motion, träning och hälsa som inte alltid kräver en 

grupptillhörighet (klassen), att aktivitetsinnehåll speglar de förutsättningar som senare blir 

realitet. Lärare 6 kallar detta för vuxenidrott. Lärare 1 betonar också detta, att eleverna efter 

avslutad kurs ska vara självständiga människor som kan träna på egen hand, som har 

grundläggande kunskaper och vet hur de kan söka ny information.  

Lärarnas syn på yttre faktorers påverkan 

I lärarnas syn på yttre faktorers påverkan, vilket exempelvis kan vara resurser, ramar, 

skolkultur, elevers förväntningar och traditioner väljer lärarna att tala om tidsaspekten i 

synnerhet. Detta görs ur en rad olika aspekter. 

Ramfaktorer blir styrande i praktiken, där lärare upplever att tillgång till lokaler och 

schemaläggning påverkar undervisningsinnehåll. Här kommer bland annat friluftsliv på tal, 

där menar till exempel lärare 2 att undervisning i friluftsliv förutsätter att ”man får äga 

eleverna en längre tid”. Samtidigt lyfter lärare de stora möjligheterna som finns i form av 

lokaler och resurser i närområdet i den skola som är deras arbetsplats.  

Lärare i studien talar också om att rådande arbetsmiljö och ämnets timfördelning gör det 

omöjligt att bedriva formativ bedömning. Det finns inte tid för att sitta ner med varje elev, 

varken under lektionstid med endast 60 minuter per vecka i idrott och hälsa eller utanför 

lektionstid.  

Det är också upplevelser av tidsbrist i lärarnas arbetsmiljö, där administrativa uppgifter 

tar tid från det som lärarna verkligen brinner för; att undervisa. “Men nu är tiden som man har 

för att göra saker som man brinner för lika med noll, den är minus” (lärare 1). ”Det är som att 

administrationen har överlagts på oss lärare” (lärare 6). Flera av lärarna talar om en markant 

förändring sett till när de började eller för tio år sedan och hur det ser ut idag:  
 

[…] när man kom på jobbet då var det man diskuterade och det man försökte… man försökte 

utveckla sina lektioner, man försökte hitta på nya saker, man försökte göra det intressant, man 

försökte liksom satsa på det pedagogiska innehållet eller vad jag ska säga, och nu känns det som 

att det finns inte tid för det. (Lärare 6) 

 

Avsaknaden av tid nämns också som skäl till att ämnesintegrering sker i liten utsträckning. 

Lärarna upplever att de inte heller hinner diskutera och utveckla ämnet tillsammans med 

kollegor, utan den tid som avsätts till det går till andra administrativa åtaganden. Det finns en 

kritik i lärarnas reflektioner om den egna arbetsmiljöns utformning och hur skolan är 

organiserad. Bilden som framträder är att utrymmet för skolutveckling och utveckling av 

ämnet idrott och hälsa är begränsat, vilket kan försvåra ett visionsskapande arbete. Samtidigt 
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menar lärare här att det också finns olika syner bland kollegor om hur undervisningen ska 

bedrivas och åsikter går isär. Upplevelser av att stå ensam med sitt ämne och sina elever lyfts 

fram. 

Lärares upplevelser av elevers bristande motivation har redan omnämnts. ”Vi får jaga 

dem i korridorerna” (lärare 4). Lärare 5 talar om att metoden för att få dem att närvara på 

lektioner blir att hota dem om frånvaro och indraget studiemedel. Lärare 4 försöker samtala 

med eleverna i korridorerna och fråga om de har ombyte med sig och lånar numera själv ut 

egna kläder och utrustning till elever för att få dem att närvara. Det finns en frustration hos 

lärarna över att inte större åtgärder görs, som bland annat innefattar att ge ökad 

undervisningstid i ämnet. Här ställs krav på skolledning, kommun och stat. ”Det måste tas 

något annat tag. Det går inte att enskilda lärare försöker nå enskilda elever, utan det måste 

vara ur ett större perspektiv som man måste se det” (lärare 4). Lärare 2 betonar betydelsen av 

en skolledning som har en positiv syn på idrott och hälsa för att kunna nå utveckling, men ser 

att på aktuell skola har undervisningen i ämnet kortats ner med tolv procent sett till 

föregående läsår. I samband med detta lyfter flertalet av lärarna i studien upplevelser av att 

elevers fysiska status fortsätter att kraftigt försämras.   

Lärare 6 tar också upp en ökad segregation i samhället, där klyftorna visar sig i 

undervisningen, där elever saknar idrottskläder, skor och annan utrustning. Elever bär också 

på vanor och traditioner hemifrån, som de tar med sig in i klassrummet. Detta kan påverka i 

vilken grad läraren kan nå eleverna. Lärare 6 talar också om en ökad kroppsfixering, vilket 

kan förklara en hög frånvaro i samband med exempelvis bad. Elever kan vara 

avståndstagande i undervisningen, då de är rädda för att utmärka sig negativt inför andra. Att 

elever har svårare för att ta eget ansvar har också nämnts tidigare som ett upplevt ”hinder”.  

Detta avsnitt kan bäst sammanfattas i det som följer. Det finns en värme i lärarnas sätt att 

uttrycka sig om ämnet; intresset för att undervisa och tillfredsställelsen när resultat nås 

tillsammans med eleverna, men det finns också en frustration som yttrar sig på olika sätt 

bland de intervjuade. Upplevelser av tidsbrist finns i alla lärares reflektioner. De finns också 

upplevelser om att stå i motvind, att ha egna ståndpunkter som få är benägna att lyssna till och 

reflektera kring. Skolledningen, lärarkollegors och övrig personals oförståelse nämns också, 

att de kan ha en nedlåtande syn på ämnet, att det är en paus från skolans övriga ämnen och 

därmed inte särskilt viktigt. Detta kan leda till att lärare upplever att intresset för ämnet och 

dess innehåll är svalt. Det finns också en kritik till samhället i stort, en oförståelse till att, som 

lärarna upplever det, ingenting görs trots att studier på studier pekar på den positiva 

betydelsen som finns i bedrivandet av fysiska aktiviteter.  

Lärarnas syn på ett helhetsperspektiv i ämnet 

Det är en komplex bild som framträder i de olika delområden som har berörts så här långt. I 

detta avsnitt försöker jag belysa lärarnas perspektiv ur ett helhetsperspektiv. Detta görs genom 

att utgå från studiens tre frågeställningar, som också bildar rubriker.  

Hur reflekterar lärare kring visioner i ämnet idrott och hälsa? 

Ingen klar bild av en vision presenteras av lärarna i studien, utan den formuleras eller 

synliggörs i samtalet. Till exempel säger lärare 6: ”En vision kan vara att ge eleverna kunskap 

och förutsättningar för att klara sin hälsa i livet. Det kan ju vara en vision”. I talet om visioner 

är det främst lärare 6 som uttrycker sig i sådana tankebanor, och säger sig också säga till 

eleverna att ämnet idrott och hälsa är skolans viktigaste ämne.  
 

Vi är det enda ämnet som bryr oss om hela människan, tror jag. Jag känner det. […] vi utvecklar 

den sociala kompetensen, vi utvecklar gruppsamarbete, vi utvecklar ledarskap, vi utvecklar 
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känslan. Förståelsen av dom fysiska kvaliteterna och allt detta sammantaget, om det funkar och om 

vi lyckas gör ju det här till bra människor. 

  

Lärare 6 lyfter också ämnets säregenhet, när denne säger: 
 

Om du frågar en människa på stan: vad är det viktigaste för dig? Om det är människa som 

någorlunda har mognat i livet, då kommer den människan att säga att få vara frisk och hel och må 

bra.  

 

Lärare 4 talar visserligen om mål, men ger uttryck för en personlig vision: 
 

Mitt mål med min undervisning det är liksom dom elever som kommer till mig ska känna att efter 

tre år på gymnasiet ska de känna att de har en vilja att vara ute och röra sig i någon form minst tre 

gånger i veckan. Det är mitt egna huvudmål. 

 

Hur detta ska förmedlas till eleverna och vilket lärande som efterstävas har lärarna i studien 

svårare att definiera och redogöra för. 

Möjligen kan två grupperingar urskiljas ur ett helhetsperspektiv. Det är dock svårt att 

göra skillnader i lärarnas tal, då de både närmar och drar ifrån varandra. De två 

grupperingarna visar på skillnader.  

 Den ena gruppen talar gärna om sina drömmar och ambitioner i ämnet även om de har 

vissa svårigheter i att definiera dem. De har en bild av vilken lärare de vill vara och vad de 

önskar förmedla i ämnet och i lärarrollen i allmänhet. Denna grupp är också mer självkritiska 

och har ett reflekterande förhållningssätt till den egna praktiken. De kan ifrågasätta sina egna 

metoder och peka på utvecklingsområden i den egna undervisningen, till exempel att de skulle 

vilja kunna följa upp elevernas utveckling mer genom exempelvis individuella samtal. De 

pratar i termer om att de vill; ”jag vill” och ”jag skulle vilja”. Här finns lärare som talar om ett 

livslångt lärande, att ge eleverna verktyg för att bedriva fysisk aktivitet efter gymnasiet och att 

kunna ta hand om den egna hälsan. De talar om hälsa ur ett psykiskt, fysiskt och socialt 

perspektiv. Samarbete och att vara en elev i en grupp av elever har betydelse, men också 

utifrån mentala aspekter, där reflektion kring tankens kraft sker i samband med övningar i 

exempelvis yoga, massage och avslappning. Dessa lärare talar utifrån en syn där kropp och 

själ hör ihop, även om det funktionella synsättet också finns i deras beskrivningar av den 

praktik som de önskar bedriva. I dialogen och reflektionen tillsammans med eleverna kan 

också många gånger handla om att få eleverna att uttrycka kunskaper som de egentligen redan 

besitter, att på såsätt medvetandegöra det för dem, istället för att läraren förmedlar kunskap.   

Den andra gruppen av lärare har svårare att reflektera kring visioner i ämnet. Denna 

grupp av lärare talar mer om problematiken i ämnet, dess plats i skolan och om hur 

omotiverade elever påverkar och blir styrande. Jag upplever att dessa lärare har en relativt klar 

uppfattning om vad ämnet ska bestå av, vilket är fysisk aktivitet. Samtidigt är de något mer 

osäkra om vad de vill förmedla mer än att det ska vara roligt och att eleverna förhoppningsvis 

ska bli/vara fysiskt aktiva. Deras perspektiv domineras av ett funktionellt synsätt på kroppen 

där bedrivandet av fysisk aktivitet är målet. Kroppen måste pressas för att eleven ska kunna 

lära känna den egna kroppen. Budskapet till eleverna blir därför att här ska de få de röra på 

sig. Genom en förmedlingspedagogik där upprepning om att vara ombytt, att vara fysiskt 

aktiv och att inte äta fel, som till exempel 33cl:s Cola och vita baguetter, är det centrala i 

dessa lärares undervisningspraktik. Denna grupp talar inte om idrott och hälsa utan använder 

främst ord som ”idrottsundervisningen”, ”idrottsämnet”, ”idrottslärare”.     

Samtidigt framstår en enighet mellan lärarna i studien när de beskriver en typisk lektion i 

idrott och hälsa och lärandet i den. Fysisk aktivitet är då det huvudsakliga innehållet. Den 

vanliga bilden av innehållet är följande: en kort introduktion (helst ska aktiviteten vara igång 

efter fem minuter säger en lärare), en uppvärmning och en huvudaktivitet. Lärandet finns i 
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learning by doing, att få praktisk kunskap genom rörelse. Lärare i studien är också inne på att 

aktiviteten kan stannas upp och där föra ett samtal om vad som bedrivs och varför. Lektionen 

avslutas vanligtvis med en kortare reflektion. Det är här som lärandet främst finns enligt 

lärarna, att reflektera över vad som har gjorts under lektionen och vilka effekter som det kan 

ge. Att fysisk aktivitet värderas högt i undervisningen blir också ett resultat av den knappa 

timdelningen i ämnet framgår i lärarnas svar, där ”varje lektion blir så värdefull” (lärare 1).  

Hur förmedlar läraren sin vision till eleverna? 

En mindre grupp av lärare talar om uttalade strategier, genom att till exempel arbeta utifrån 

kunskapsblock där kursens delmål representerar olika block, där ett helhetsperspektiv skapas 

genom att knyta an till tidigare moment. Övriga lärare ställer sig något frågade till hur jag 

tänker i denna frågeställning och ger ett något tvekande svar om att det presenteras i 

inledningen i kursen, när kursplanens innehåll presenteras; vad kursen innehåller och vad som 

ska göras. Sedan verkar det vara lite upp till eleven att uppfatta en helhet i ämnet utifrån det 

som presenteras. Eleverna har möjlighet att när som helst ta del av kursplanen nämner till 

exempel en lärare. 

På följdfrågan om hur en röd tråd skapas i undervisningen betonar lärare i studien vikten 

av att föra en dialog med eleverna. Det är hela tiden en process, som inbegriper reflektioner 

och repetition av moment. Det kan handla om att börja med grunder för att sedan göra 

fördjupningar i olika moment. Den röda tråden kan också visa sig i de planeringar som 

eleverna får ta del av, till exempel nämner en lärare hur dessa uttrycker olika moments 

innehåll.  

Varje lektion har mål lyfter en lärare, där förhoppningen är att eleven ska kunna knyta 

dem samman till ett helhetsperspektiv. Samtidigt är läraren självkritisk och anser att den röda 

tråden skulle kunna klargöras tydligare.  

Lärare i studien lyfter också den egna lärarrollen i detta sammanhang; att läraren visar 

engagemang, trygghet och att han/hon tror på det val av innehåll som görs. Annars kommer 

inte läraren att uppfattas som trovärdig av eleverna. Lärare i studien betonar också betydelsen 

av att skapa en positiv lärandemiljö.  
 

[…] men sedan vet jag inte om jag har någon sådan där direkt plan att så här ska jag förverkliga 

mina visioner utan det blir litegrann, att som jag nämnde också inledningsvis att skapa en atmosfär 

i klassen där det finns rörelseglädje, där de känner sig välkomna och att man inte behöver vara 

världsmästare, man får göra bort sig. Huvudsaken är att man har roligt. Det skapar då den positiva 

bilden till motion och träning av olika former som gör att förhoppningsvis fortsätter de. (Lärare 2) 

 

Två lärare talar om en FMS-profil (fysisk, mental och social profil), som de har börjat arbeta 

utifrån. Eleverna gör olika fysiologiska tester, planerar, utför och utvärderar sin egen profil. 

Tester som nämns här är till exempel benstommemätningar, uppskattning av deras 

kroppskonstruktion, styrke- och rörlighetstester och olika sätt att träna kondition. Lärarna tror 

att detta kommer att bidra till en ökad förståelse hos eleven för den egna statusen och ge dem 

verktyg för att sätta upp nya mål för egen träning.  

Det finns också en självreflektion här, där lärare påtalar att de tillsammans med kollegor 

lyfter just detta; att de måste börja samtala och diskutera om hur modeller ska utarbetas som 

kan få eleverna att känna att de på väg i en viss riktning i undervisningen.  

Hur främjar visioner elevers lärande? 

På frågan om hur visioner kan främja elevers lärande är det få lärare som kan ge ett direkt 

svar, kanske främst beroende av att de inte har funderat och reflekterat utifrån begreppet 

vision. Några lärare verkar dock ha funderat under intervjun och svarar i termer av att de nog 
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skulle behöva bli bättre på att skapa en kontinuitet i undervisningen, där eleverna görs 

medvetna om syfte och vart de är på väg. Lärare 6 tror att visioner kan ha betydelse:  
 

[…] om jag lyckas i min vision, om jag lyckas få kontakten, om jag lyckas med respekten, jag 

lyckas få en dialog, då tror jag att mina tankar har lättare att liksom slå rot. Jag tror att någonstans 

det man gör och det man säger, själva andemeningen i det man gör, det man säger, skiner 

förhoppningsvis, alltså… ja, jag vet inte, det är svårt det där, men det hoppas man ju. Det är ju 

därför man står där.  

 

Att aktiviteter är i fokus i lärarnas perspektiv framgår tydligt när lärarna uppmuntras att tänka 

fritt om ämnets innehåll och hur framtidens undervisning och lärande skulle kunna se ut i 

bästa av världar. Lärarna svarar här också utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Det kan vara 

fler undervisningstimmar i ämnet per vecka eller indelning av elever i olika grupper som en 

”komma-igång-grupp”, en som gillar bollaktiviteter och kanske en ”elitgrupp”. Det handlar 

om ökade förutsättningar för fysisk aktivitet. En lärare talar om att kunna erbjuda elever mer, 

till exempel en äventyrshall med mer spännande aktiviteter. En lärare är också inne på att 

eleverna skulle ha möjlighet att välja aktivitet själva utifrån ett utbud av aktiviteter som hålls i 

olika lokaler. En annan lärare talar om ett friare schema, där mer tid skulle kunna läggas i 

ämnet under perioder. Ingen lärare talar dock om vilket lärande som deras perspektiv i detta 

fall skulle kunna leda till, mer än att uppläggen förhoppningsvis skulle öka elevers motivation 

i ämnet.  
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Diskussion 

Rapportens avslutande del kommer att behandla och diskutera studiens metodval och resultat 

samt områden för vidarestudier.   

Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer bland annat studiens grad av reliabilitet och validitet att diskuteras, 

men också vald metod i allmänhet. Den kvalitativa intervjun ger ett rikt material, och det 

kräver ett visst handlag att kunna analysera och se intressanta skeenden, åsikter och mönster. 

Jag besitter inte den erfarenhet som den erfarna forskaren gör, vilket med stor sannolikhet 

medför att jag omedvetet kommer nära de olika fallgropar som finns. Jag kommer att 

redogöra för några av dem här.    

Trost (2010) menar att tala om grad av reliabilitet eller tillförlitlighet vid kvalitativa 

intervjuer blir en smula egendomligt, då idén med reliabilitet bygger på att det är kvantitativa 

studier som görs. Läsaren bör därför ta i beaktning att i och med användandet av kvalitativa 

intervjuer kan vi vänta oss skilda resultat vid skilda tidpunkter, då vi deltar i processer och det 

är just förändringar som är av intresse (Trost, 2010). Användandet av ett intervjuunderlag ger 

dock viss kongruens (likhet mellan frågor) till vald metod och möjligheter att göra om studien 

under liknande förhållanden. Frågorna i underlaget har dock inte alltid ställts som de är, utan 

en viss variation har funnits. Ibland har också den intervjuade redan belyst frågor i underlaget 

innan de har hunnit ställas. Följdfrågorna varierar också beroende av de samtalsämnen och 

exempel som den intervjuade väljer. Jag har intagit rollen som lyssnare, noterat den 

intervjuades svar, men undvikit att ge utlopp för egna åsikter, då det är den intervjuades 

föreställningar som är i fokus. Intervjufrågorna som har ställts i den här studien belyser också 

samma företeelse, för att, som Trost (2010) skriver, kunna förstå och belysa alla dess nyanser. 

Det finns också en grad av precision och objektivitet i vald metod genom att diktafon har 

använts för att sammanställa och registrera de intervjuades svar, de metoder och teorier som 

har använts i studien och att det också är jag själv som har agerat intervjuare vid samtliga 

intervjuer. Genom att citera de intervjuade i resultatredogörelsen ger jag också läsaren 

möjlighet att ta ställning. Men termen objektivitet ska beaktas, till exempel skriver Trost 

(2010) ”termen objektiv i meningen nollställd, helt saklig, utan åsikter, utan att ta ställning 

eller något i den stilen är orealistisk” (s.134).    

Att en undersökning kännetecknas av validitet innebär att den mäter eller beskriver det 

den är tänkt att göra. I det här fallet är jag intresserad av att försöka förstå och urskilja 

mönster i lärares livsvärld, och därmed passar det bra med kvalitativa intervjuer som metod. 

Kvalitativa studier kännetecknas dock av svårigheten att mäta, vilket en kvantitativ studie kan 

ge ökat stöd för. Det handlar också ofta om ett förhållandevis litet perspektiv, där relativt få 

deltar i datainsamlingen och där svaren som fås blir ofta ”luddiga” och svårtolkade. Skillnader 

mellan de intervjuades svar kan vara stor. Den kvalitativa intervjun förutsätter också en 

tolkningsprocess, där materialet ofta är mångtydigt. Lärarna i intervjuerna gör sig också 

skyldiga till skenbart motsägelsefulla uttalanden. Detta kan vara ett resultat av en bristfällig 

kommunikation i samband med intervjun (Kvale, 1997), men jag ser också att det kan handla 

om att läraren pendlar mellan synen på hur den faktiska verkligheten upplevs och det som är 

önskvärt i den egna praktiken. Den kvalitativa studien syftar också till att beskriva denna 

mångtydlighet och de sinsemellan motsägelsefulla uppfattningar som lärarna ger uttryck för 

(ibid.).  

I den här studien har jag använt mig av ett intervjuunderlag, som fungerar styrande i 

intervjun och underlättar i tolkningsprocessen. Samtidigt finns det aspekter att beakta i och 

med detta; att de intervjuade styrs och påverkas i sina svar. Vid utformningen av underlaget 
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har jag därför utgått från den litteraturstudie som har gjorts, och som finns presenterad i 

bakgrunden för denna studie, där tidigare forskning har gett stöd för de frågor som denna 

studie ämnar belysa. Intervjuunderlaget består också av semistrukturerade frågor, där lärare 

belyser samma frågor, men ges möjlighet att uttrycka sig fritt.  

 Jag instämmer med det Ödman (2007) skriver om att ens egna frågor som vi själva till en 

början ställer är ofta felaktiga eller ”klumpiga”. De ger dock riktning för sökandet och ger nya 

aspekter på det undersökningsområde som studeras. Intervjuunderlagets inledande frågor var 

tänkta att användas för att närma sig ett helhetsperspektiv beträffande lärarens visioner i 

ämnet idrott och hälsa och hur detta påverkar lärarens didaktiska val. De inledande frågorna 

visade dock oftare på hinder och svårigheter i lärarens arbete; bristen på tid, resurser, en 

administrativ arbetsbörda, omotiverade elever och en samhällsförändring i negativ riktning. 

Det verkade också finnas ett behov av att tala om detta och tiden för studiens egentliga 

frågeställningar blev många gånger kort. Att tala om visioner kändes med andra ord långt bort 

många gånger. Andra behov pekas här ut i lärarens arbete; att skapa goda förutsättningar för 

att göra visionsskapande möjligt.  

Jag gick också in med en syn, där styrdokumenten är lärarnas uppdrag. De sätter upp 

ramarna, men att i dem finns de utrymme för läraren att skapa en vision; att sätta sin egna 

personliga prägel på undervisningen och dess innehåll. Det är dock en vision som ämnar leva 

upp till styrdokumentens innehåll, och bör därmed inte heller vara alltför olik en kollegas 

vision. Med facit i hand, sett till det resultat som visas här, kan frågan ställas: ska lärare ha en 

egen vision i sina ämnen? Jag anser fortfarande att lärare bör finna modeller och visioner med 

styrdokumenten som ram, men utgångspunkten bör kanske istället vara: vilka förutsättningar 

finns för ett gemensamt visionsskapande?  

Osäkerhetsaspekter återfinns också i en hermeneutisk analysmetod, där risker finns med 

mer subjektiva perspektiv. Ett fördomsfullt tänkande leder till exempel till en sluten cirkulär 

förståelsehorisont, där ny information omtolkas till att stämma överens med tidigare förståelse 

(Ödman, 2007). Det gäller som forskare att vara medveten om eventuella fördomar som kan 

påverka en i ens tolkningar. Jag är troligen starkt påverkad av lärarutbildningen, de egna 

tidigare erfarenheterna från skolans värld som elev och mina egna visioner i ämnet idrott och 

hälsa som blivande lärare i aktuellt ämne.  Detta gör att jag befinner mig på en viss 

utvecklingsnivå, som medför att jag utgår från en bestämd startpunkt i tolkningsprocessen 

(Ödman, 2007). Denna skulle vara en annan efter några års arbetslivserfarenhet som lärare. 

Tolkningen kommer alltså att förändras över tid (ibid.). ”Vi >>fryser<< ett ögonblick av vår 

förståelseutveckling, tar en stillbild, det är allt” (Ödman, 2007, s.107). Det är dock en 

intressant stillbild, som alltid kan analyseras och bidra med något till vår livsvärld och vårt 

vetande.  

Den främsta fördelen med vald metod är just att den ger utmärkta förutsättningar för en 

insyn i den intervjuades livsvärld, då den kvalitativa intervjun ska ge den intervjuade 

möjlighet att tala fritt. Synen ändrar karaktär beroende ur vems perspektiv vi ser världen från. 

Till exempel säger svaren på den första frågan mycket om hur lärare upplever sin verklighet. 

På frågan om hur de ser på den egna lärarrollen finns en stor variation i deras svar. En lärare 

vill till exempel tala om arbetsmiljön; att allt känns jobbigt och tungt just nu. En annan lyfter 

fram sin yrkesstolthet. En tredje tänker automatiskt på hälsa, att inte framstå som ett 

”hälsofreak”. En fjärde lärare lyfter direkt sina mål och drömmar med ämnet idrott och hälsa. 

En femte vet inte vad han ska svara och säger att det är ett jobb; ”jag försöker se det som ett 

jobb numera”. Och en sjätte lärare belyser skolans uppgift, att ge ungdomar det som de 

behöver, när de snart kliver in i vuxenlivet. Detta visar på den kvalitativa intervjuns styrkor, 

men också dess svårigheter i den tolkningsprocess som metoden medför. Möjligen hade 

studien kunnat kompletteras med exempelvis observationer av lärarnas praktik, för att ge ett 

utökat material för hur lärare realiserar styrdokumenten och de egna ambitionerna och 
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visionerna. Det främsta intresset ligger dock här i att skapa en förståelse för hur lärare 

resonerar kring visioner och därmed finner jag intervjuer särskilt lämpliga som metod.  

Läsaren bör också ta i beaktning att intervjuerna har ramar i form av det intervjuunderlag 

som har använts samt att tidsramen för intervjun som har avtalats på förhand är förhållandevis 

kort. Detta kan begränsa lärare i talet om ämnet och hur denne exemplifierar sina val. Delar 

av innehållets spektrum tar möjlighen läraren också för givet och därmed uttrycks det inte 

heller i intervjun. Lärare kan också ha haft andra avsikter med samtalet, att till exempel få 

uttrycka upplevelser av problem och hinder i nuvarande arbetsmiljö och i undervisningen. 

Såsom intervjuunderlaget är utformat finns detta utrymme i de inledande frågorna. Att tala om 

visioner upplevs möjligen inte som relevant av lärarna, om begränsningar för detta finns i 

organisationens ramar och lärarens arbetsmiljö. Lärarna talar till exempel om att 

förutsättningarna var helt andra för några år sedan, för tio år sedan och/eller i början av deras 

yrkeskarriär. Då kunde till exempel diskussioner om ämnets utveckling föras på arbetstid och 

tidsramarna för arbetet med eleverna var större. Något som pekar på andra behov i lärarnas 

yrkesroll, för att ens göra visionsskapande möjligt.     

Resultatdiskussion 

Bakgrunden för denna studie inleddes med att referera till Annerstedt (2007), som anser att 

utveckling av ämnet idrott och hälsa kan ske genom att granska de underliggande värderingar 

och sanningar som finns. I mångt och mycket är det just detta som denna studie tar sin 

utgångspunkt i, att studera lärares livsvärld och hur de reflekterar kring visioner i ämnet. 

Resultatet ger en komplex bild av lärarnas livsvärld och de val de gör i praktiken och hur 

dessa knyter an till formuleringsarenan i styrdokumenten. Det handlar också om hur lärarna 

styrs av erfarenheter, traditioner, resurser och andra institutionella ramar.  

Jag kommer att tillåta mig själv att skriva relativt fritt i detta avsnitt, där jag försöker föra 

ett resonemang utifrån studiens resultat och frågeställningar. Jag uppmanar läsaren att inta ett 

reflekterande förhållningssätt. Jag instämmer med lärarna i studien, då de säger att det inte 

finns några enkla sanningar. Några sanningar kommer inte heller denna studie att försöka göra 

anspråk på, utan det handlar om att öppna för ett samtal om ämnets syfte, innehåll och hur 

visionsskapande kan främja för elevers lärande. Något som förhoppningsvis kan leda till 

utveckling av ämnet och dess undervisning. 

Studien förstärker tidigare forskning 

Resultatet pekar på att mycket av den mångfacetterade bilden som har presenterats i studiens 

bakgrund även belyses av lärarna i deras tal om ämnets syfte och innehåll. Den verksamhet 

som bedrivs i idrott och hälsa framstår till exempel mer eller mindre som given av flertalet 

lärare i studien. Undervisningen i ämnet ska i huvudsak utgöras av olika fysiska aktiviteter, 

”här ska de få röra på sig”, som ska leda till att eleverna förhoppningsvis kommer till insikt 

om att vara fysisk aktiv är viktigt. Bilden av att det är innehållet av fysisk aktivitet som 

legitimerar ämnet framträder även i lärarnas svar. Denna bild återfinns även i bakgrunden till 

denna studie, till exempel Annerstedt (2007), Larsson (2009) och Eriksson et al. (2005).  

Varför detta innehåll är viktigt har lärarna i studien svårare att definiera. Lärarna 

problematiserar inte heller i någon nämnvärd utsträckning hur val av fysiska aktiviteter 

påverkar de inaktiva eleverna i ämnet, vilket Larsson (2009) markerar. Sammantaget klarnar 

bilden av vad som är önskvärt. Det kan handla om att ha en grundkondition och styrka för att 

klara av ett krävande arbetsliv, för att uppnå bättre resultat i skolans övriga ämnen, en paus 

från andra mer krävande förpliktelser och/eller en förståelse för den egna kroppen och 

livsstilen.  
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Sett till studiens tidigare forskning återfinns Öhmans (2007) tankar om 

styrningsprocesser även i studiens resultat, där eleverna ska visa den rätta motivationen, att ha 

intresse för och testa olika fysiska aktiviteter. Sett till lärarnas svar handlar det också mycket 

om att forma kroppar och fostra karaktärer i likhet med Öhmans (2007) studie. Bilden av att 

kroppen objektifieras i undervisningen framkommer också, där kroppslig förmåga betonas. 

Kroppslig förmåga är ju dock något som även ämnesplanen i idrott och hälsa framhåller. 

Lärare i studien talar dock något mindre om vilka kunskaper som avses och hur eleverna når 

målen i styrdokumenten. Lärarna, med få undantag, talar inte heller i någon större 

utsträckning om en hälsodiskurs, likt det resultat som Thedin Jakobssons (2005) studie pekar 

på, utan det är främst en idrottsdiskurs som dominerar i talet om ämnet, precis som 

Quennerstedt (2006) belyser. Undervisning om hälsa beskrivs som teoretisk, eller att fysisk 

aktivitet i sig är hälsofrämjande eller att läraren avser att förmedla att fysisk aktivitet är viktigt 

för individen.   

Ingen lärare i studien reflekterar över att skrivningen från tidigare styrdokument, där 

hälsa definierades utifrån fysiska, psykiska och sociala aspekter inte längre finns kvar. I och 

med den nya gymnasiereformen 2011 är det främst den fysiska aspekten av hälsa som lyfts 

fram i ämnesplanen och kursplanerna i idrott och hälsa, vilket som jag ser det ger stöd till de 

lärare som främst betonar de fysiska aspekterna i ämnet i denna studie. Samtidigt upplever 

inte dessa lärare att deras arbete har förändrats i och med den nya reformen. Troligen är det 

som Sandahl (2005) hävdar; att läroplanernas innehåll har ett begränsat inflytande på 

undervisningens innehåll. Bilden av att lärare inte finner någon vägledning i styrdokumenten 

(Larsson, 2004) besannas dock inte här, då lärare i studien säger/upplever sig arbeta utifrån 

styrdokumentens innehåll. Traditioner och lärares erfarenheter verkar dock vara starkt 

styrande i den grad att lärare gör mer eller mindre som de har gjort under en längre tid. Även 

”den dolda läroplanen” där elever med koppling till föreningsidrott gynnas återfinns i lärarnas 

svar. Frågan är dock om majoriteten utgörs av de idrottsintresserade, de ”redan frälsta”? Hos 

de intervjuade lärarna handlar det mycket om omotiverade elever och möjligen kan ämnets 

ses utifrån perspektivet att det finns för de elever som inte tränar på sin fritid. Bilder av 

Kulinna, Silverman och Keatings (2000) slutsatser om att det inte finns en överensstämmelse 

mellan lärarens intentioner och visioner och deras faktiska undervisningsbeteenden är något 

som också kan utläsas utifrån denna studie. Det är dock svårt att dra några slutsatser utifrån 

kortare intervjuer och utan att göra observationer på en sådan övergripande punkt. Jag tycker 

mig dock uppfatta en görandekultur hos lärarna, vilket också lärare 2 belyser i talet om att 

kopplingen till ett kursmål inte alltid finns i de fysiska aktiviteter som dominerar ämnet.  

Lärare i studien har också svårt att definiera vad som bedöms i ämnet. Sett till den 

sammantagna bilden redogörs det egentligen inte i någon direkt bemärkelse för vilka metoder 

som används för att bekräfta att lärarens intentioner förverkligas i undervisningen. Enskilda 

lärare ger dock exempel. Två lärare nämner till exempel arbetet med en FMS-profil, men den 

är under försök och har inte utvärderats ännu. En lärare ger exempel på formativ bedömning, 

där elever får bedöma sig själva och ta emot feedback från andra. Samma lärare talar också 

om kunskapsblock och olika informationsinhämtande metoder. I övrigt talar samtliga lärare 

om att föra en dialog tillsammans med eleverna. Många gånger verkar det dock handla om en 

förmedlingspedagogik där lärare är avsändare och eleverna är mottagare. En lärare talar dock 

i detta avseende om att låta eleverna själva få uttrycka kunskaper. Kunskaper som det många 

gånger redan har, men genom att ge dem möjlighet att reflektera och uttrycka dem själva 

medvetandegörs dem samtidigt. Vad de olika teoretiska momenten i inlämningsuppgifter och 

prov innehåller har inte utretts i intervjuerna med lärarna.  

Bilden som framträder av intervjuerna är ett aktivitetsämne snarare än ett kunskapsämne, 

med några få undantag. Jag finner det rimligt att anta att ett visionsskapande blir svårare i 

lärarens arbete om aktiviteten och inte kunskapsinnehållet är utgångspunkten för de didaktiska 
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val som görs. Detta går hand i hand med förskjutningen i styrdokumenten från tidigare fokus 

på undervisningsinnehåll till numera ökat fokus på vilket lärande som undervisningen ska 

främja för (Larsson & Meckbach, 2007). Kunskapssträvande förutsätter genomarbetade 

didaktiska val och ett reflekterande förhållningssätt likt Annerstedts (2007) perspektiv medan 

aktivitetsfokus handlar mer om att finna ett innehåll som fungerar i praktiken. Det senare 

exemplifieras av en av lärarna som anser att det är bättre att göra det som fungerar istället för 

att ödsla tid på sådant som inte gör det. Även ett aktivitetsinnehåll måste definieras och 

motiveras. För att höja ämnets status måste fokus ligga på ett kunskapsinnehåll, där fysisk 

aktivitet är ett medel för att åskådliggöra och framhäva specifika kunskaper och lärande.  

Lärarnas syn på ämnets syfte och kärna kan förstås utifrån lärarnas habitus; lärare väljer 

innehåll efter vad de själva är intresserade av och de erfarenheter som de själva bär på från 

skola och lärarutbildning (Annerstedt och Bergendahl, 2002; Mawer, 1995). Den bilden 

återfinns både i bakgrunden och i resultatet. I lärarnas svar framträder också bilden av att 

lärarna gör val utifrån hur de ser på individen och elevgruppen som sådan, där lärarens val 

motiveras genom att de ses som bäst lämpande för att möta framförallt omotiverade elever i 

ämnet. Detta utgör starka didaktiska hänsynstaganden i lärarens arbete, som Arfwedson och 

Arfwedson (2002) belyser. Detta möter visserligen formuleringsarenans skrivningar om att 

skolan ska möta elever utifrån deras olika förutsättningar och behov. Lärare i studien talar 

också om att stärka elevernas tro på sig själva. Det uppstår dock ett avstånd mellan 

formulerings- och realiseringsarenan, då fokus från styrdokumentens kunskapsinnehåll flyttas 

till/realiseras genom olika görande och formande av karaktärsdrag. 

Den mångfacetterade bild som framträder kan också ses utifrån Annerstedts (2001a) olika 

faser, som ämnet har genomgått. Jag skulle vilja påstå att de tre senare faserna lever i allra 

högsta grad i praktikens transformerings- och realiseringsarena; ”det ska svettas”, det är ett 

brett ämnesinnehåll och hälsa och livsstil ska belysas. Det senare har lärare svårare att dels 

definiera, i enlighet med Thedin Jakobssons (2005) studie, men också hur det ska ges uttryck i 

undervisningen. Bilden som framträder är den att lärarna prioriterar ämnets hälsoaspekter lågt 

i förhållande till det som anses vara kärnan i ämnet, nämligen fysisk aktivitet.  

Lärare i studien tenderar att tala om teoretiska moment, när de kopplar till ämnets 

hälsoaspekter. Det får inte heller vara för många sådana, rena ”teorilektioner”, vilket är ett 

dilemma som jag har full förståelse för. Troligen brottas lärarna här med tankarna om att 

ämnet ska upplevas som roligt och att det ska möta elevernas förväntningar, där kärnan ses 

vara fysisk aktivitet av både elever och lärare. Andra sätt att integrera hälsobegreppet i 

undervisningen ser lärarna som svårare, vilket jag som blivande lärare i ämnet kan instämma 

med. För att en utveckling ska kunna äga rum måste dock lärare anta utmaningen. En 

utmaning som ställer krav på kreativitet, för att söka nya vägar och metoder, där en 

föreskrivande och reflekterande didaktik är av betydelse. Detta för att finna den alternativa 

ramen (Arfwedson & Arfwedson, 2002). Det är här som visionsskapande kan fylla en viktig 

funktion, då det syftar till förändringsarbete och ett livslångt lärande. Jag anser det vara 

viktigt att eleverna får vara med på denna resa. Att lämna eleverna att själva söka 

sammanhang genom de lektionsplaneringar och den kursplan som de har att tillgå, som en av 

lärarna nämner, leder troligen inte till hälsofrämjande och kunskapssökande. Jag ser inte 

ämnet idrott och hälsa som unikt i detta avseende. Istället för att tala om enskilda lektionsmål, 

när lärare talar om en röd tråd i undervisningen, bör lärare lyfta ett helhetsperspektiv. 

Helhetsperspektiv visar på hur delarna hänger samman. En sådan bild framträder i en av 

lärarnas svar om kunskapsblock, att block knyter an till mål och kriterier i ämnes- och 

kursplanen i ämnet. Det tillsammans med reflektioner, återkoppling och en formativ 

bedömning kan möjligen stödja eleven i dennes helhetsförståelse. Det handlar också om att 

finna metoder och modeller som tillförsäkrar att en kunskapsinhämtning sker i ämnet. 

Utvärdering av den egna undervisningen måste ske med andra metoder än enbart genom 
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subjektiva observationer. En metod kan vara att lärare undersöker vilken mening som 

eleverna tillskriver undervisningsinnehållet och kursen som sådan i enlighet med Larsson och 

Fagrell (2010). Det kan till exempel vara att eleverna får uttrycka sig i tal och skrift om de 

egna upplevelserna i ämnet och vilka kunskaper de erhåller och söker, och varför.   

Lärares visioner i idrott och hälsa 

I detta avsnitt kommer jag försöka knyta an till studiens frågeställningar och teoretiska ram. 

Bilden som framträder i resultatet är den att lärarnas syn skiftar karaktär och det står klart 

att ingen gemensam vision finns bland de intervjuade. Egna tolkningar av formuleringsarenan 

förekommer, men också egna tankar om kärnan i ämnet och dess syfte är styrande i praktiken. 

Vad lärarna brinner för skiftar också karaktär mellan de intervjuade, vilket också har en 

styrande effekt i det didaktiska innehåll som väljs ut. Någon egen uttalad vision saknas, utan 

detta är något som lärare i studien resonerar kring i talet om ämnet. Min förhoppning inför 

studiens genomförande var den att lärare skulle ha nedskrivna idéer, utifrån styrdokumenten, 

om vad de ämnar uppnå i sin undervisning; vad är visionen och hur görs eleverna delaktiga i 

det egna lärandet? Kopplingen till Arvonens (1989) tankar om att inarbetade visioner kan leda 

till bland annat ökat engagemang, motivation och ansvar i arbetet samt att alla måste förstå 

visionen och ha en förståelse för helheten är något som inte tydliggörs i intervjuerna och då 

tänker jag främst på hur lärarna skapar ett helhetsperspektiv och hur eleverna involveras och 

får insyn i vad kursen ämnar uppnå. Lärarna ger visserligen uttryck för en handlingsplan i den 

egna praktiken, men den framstår inte som nerskriven. Den klara linjen i arbetet framstår inte 

heller som tydlig i lärarnas reflektioner om ämnet och dess innehåll. Samtidigt betonar lärare i 

studien att de arbetar utifrån styrdokumenten och en målstyrning i arbetet kan också urskiljas i 

lärarnas svar. Det är dock inte tal om någon direkt visionsstyrning i Arvonens (1989) 

bemärkelse, där mentala bilder pekar ut färdriktningen ur ett helhetsperspektiv och där arbetet 

innebär en emotionell attraktion för alla inblandade, lärare som elev. Lärare i studien talar 

dock om vad de anser vara meningsfullt i undervisningen, vad de brinner för, men det framgår 

inte i intervjuerna om hur de utvärderar och prövar de resultat som deras ambitioner ämnar 

leda till.  Det framgår inte heller hur lärarens ambitioner förmedlas och blir en del i det 

vardagliga arbetet.  Det finns också en uppdelning av helhetsperspektivet i olika delmål, vilket 

faller sig ganska naturligt sett till formuleringsarenans uppdelning i centrala moment och 

innehåll. Hur de olika delarna kopplas ihop till en helhet och hur eleverna ska uppleva 

sammanhang har dock lärare i studien svårare att redogöra för. Eleverna involveras genom 

elevinflytande, där de främst får ge åsikter om aktivitetsinnehåll. Lärarna vill att 

undervisningen ska upplevas som meningsfull för eleverna. Samtidigt betonar de i synen på 

eleverna att dessa har en bestämd syn på innehåll och att de främst vill ha roligt. Det är lätt att 

anta att eleverna vill ha aktiviteter som de redan anser sig vara duktiga i och som de tycker är 

roliga, vilket kan innebära att vissa moment får mycket litet utrymme. Samtidigt ser lärare i 

studien till individens förutsättningar och behov. Fokus ligger i att finna vägar för att motivera 

elever i ämnet, vilket absolut ska ses som en del i ett hälsofrämjande arbete. Frågan är dock 

hur eleverna ska involveras i sitt eget lärande? 

Ett glapp mellan formuleringsarenan och transformerings- och realiseringsarenan finns. 

Det visar sig i till exempel hur lärare väljer innehåll och hur bedömning av elever sker. Det 

visar sig också i att elevens färdigheter betonas och ges företräde i undervisningen, vilket 

leder till en ensidighet där kunskapsbegreppets övriga värden inte ges samma dignitet. 

Samtidigt återfinns formuleringsarenans läroplanskoder i varierande grad även i lärarnas svar. 

När det rör sig om Bernsteins (1977) samlings- och integrerad kod framträder framförallt 

lärarnas identifierande som ämnesrepresentanter, vilket kopplas till samlingskoden. Detta kan 

visserligen förefalla vara naturligt i och med intervjuernas tema, men hos lärarna framträder 
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också bilden av att de upplever sig som ensamma i sin egen undervisningspraktik; att stå i 

motvind där få är benägna att lyssna till dem.   

Ramfaktorteorin gör sig närvarande där till exempel lokala resurser, schemaläggning, 

ämnets timfördelning och elevers närvaro blir i mångt och mycket styrande. Detta belyses 

även i bakgrunden, där Annerstedt (2001b), Larsson och Redelius (2004) och Karlefors 

(2002) talar om en identitetskris i ämnet, som ett resultat av reformen 1994. Samtliga lärare i 

denna studie tar också upp tidsaspekten, där timdelning i ämnet idrott och hälsa är liten. Varje 

lektion blir värdefull och moment i formuleringsarenan behandlas endast summariskt eller 

inte alls för att ge fysisk aktivitet företräde, då detta anses vara särskilt meningsfullt. (Detta 

kan liknas med Lindes (2006) exempel om ämnet filosofi på 1970-talet.) När lärare i studien 

talar om mer gynnsamma förutsättningar i ämnet handlar det dock främst om att ha utökad 

timdelning för att kunna bedriva mer idrott, mer fysisk aktivitet. Det är inte utökat utrymme 

för andra kursmoment eller kunskapsområden som önskas. En bild av att det som sker i 

undervisningen har en prägel av självklarhet framgår i denna studie, vilket Linde (2006) 

belyser som ”den dolda läroplanen”. Jag kan förstå lärarnas frustration över ämnets minskade 

timdelning, men vi som undervisar i ämnet måste också finna oss i att den tid som finns, den 

har vi och det är vad vi gör av den som har betydelse.   

Idrott och hälsa kan ses som ett ”icke paradigmatiskt” ämne, där konkurrerande 

skolbildningar och perspektiv gör sig närvarande. Till exempel har föreningsidrott och 

samhällets syn på hälsoupplysning inflytande. Detta skapar dock utrymme för läraren att sätta 

sin personliga prägel på innehållet i undervisningen, vilket kan förklara de skillnader som 

visar sig i lärarnas svar.  

Sett till studiens frågeställningar är det svårt att redogöra för lärares visioner, hur de 

förmedlas och hur de kan främja elevernas lärande. Det är ingen klar bild som presenteras. Ett 

intressant och talande exempel är dock att visa på en gemensam vision, genom att belysa 

något av det som varje lärare lyfter, och att sedan göra samma sak med den skillnaden att nu 

pekas en motpol till det första exemplet ut. Att på detta vis åskådliggöra ytterligheterna. 

Samtidigt visar det på att den sammantagna bilden av lärarnas olika perspektiv pekar på en 

viss överensstämmelse, men också på en motstridighet. Nu får läsaren ta i beaktning att det 

senare exemplet innehåller fraser som är ryckta ur sitt sammanhang och bör absolut inte 

tolkas som att de har en väsentlig grund i dessa lärares syn på ämnet. Exemplet ämnar endast 

visa på den mångtydlighet som finns i lärarnas svar och om hur viktigt det är med uttalade, 

genomtänkta visioner, som pekar ut en färdriktning som alla inblandade kan relatera till.   

Ett exempel på en sådan vision skulle kunna vara att ämnet idrott och hälsa är skolans 

viktigaste ämne, för ämnet ämnar ge eleven värdefulla kvaliteter för livet och ge eleven större 

förutsättningar att möta andra krav i andra sammanhang (Lärare 6). Det handlar om att ge 

eleverna verktyg för livet, vilket förutsätter en undervisning i idrott och hälsa där eleverna ges 

möjlighet att utveckla ett förhållningssätt till sig själva och sin egen hälsa sett ur alla aspekter 

(lärare 1). Genom kunskapsblock förmedlas styrdokumenten i undervisningen där reflektioner 

och dialog med eleverna, som innefattar en formativ bedömning, blir viktigt för att skapa ett 

helhetsperspektiv och en förståelse och en kunskapsutveckling hos eleverna (lärare 2). Genom 

individuella elevuppföljningar och utstakning av nya mål kan en elevutveckling äga rum 

(lärare 3). Förtroende och ansvar ges till eleven (lärare 4) vilket också speglas i en progression 

i ämnet (lärare 5).    

Exemplet som visar på en motpol skulle då kunna vara att visionen är att eleverna ska få 

röra på sig på lektionerna i idrott och hälsa för de sitter mycket stilla i skolans övriga ämnen 

(lärare 5). Eleverna erbjuds ett smörgåsbord, där de får prova på olika aktiviteter under 

lektionerna i ämnet (lärare 4). Olika fysiologiska tester kan ge eleverna en förståelse för deras 

fysiska status (lärare 1). Eleverna lär känna den egna kroppen genom att pressa den (lärare 3).  
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Huvudsaken är att man har roligt (lärare 2). Eleverna bedöms främst utifrån lärarens 

observationer, där bedömningskriterier av karaktärsdrag skulle vara önskvärt (lärare 6). 

Det första exemplet ger en bild om framtiden, då den står för mening och färdriktning, till 

skillnad mot det andra exemplet, som ger en bild av här och nu. Det ena beskriver alltså ett 

lärande för framtiden medan det andra beskriver lärande här och nu.  

Slutsatser 

Lärarna i studien ger en splittrad bild av ämnet idrott och hälsa rörande vad ämnet syftar till, 

egna ambitioner, idéer och visioner och hur ett lärande i ämnet ska se ut. Jag har tidigare 

refererat till Larsson och Redelius (2004) som menar att upplevelser av ämnets identitetskris 

kan vara ett resultat av att det finns ett alltför stort avstånd mellan forskare och lärare som 

undervisar i ämnet. Jag skulle nog här vilja lägga min röst på Karlefors (2002) som hävdar att 

både forskare och lärare i idrott och hälsa har svårt med att definiera ämnets primära syfte och 

mål. Sett till bakgrunden till denna studie ger tidigare forskning också en splittrad bild av 

ämnets syfte och innehåll, där en idrottsdiskurs och en hälsodiskurs lyfts fram tillsammans 

men också var för sig. Olika forskare ger till exempel stöd till de olika grupperingar som 

framträder i den här studiens resultat, där till exempel en grupp av lärare betonar ett 

funktionellt synsätt på kroppen där idrottsliga kunskaper och färdigheter prioriteras högt 

vilket överensstämmer med till exempel Annerstedts (2007) syn på ämnets primära mål. 

Medan en annan grupp har en något mer kritiskt förhållningssätt till den egna praktiken, vilket 

överensstämmer med till exempel Larsson och Fagrell (2010) som efterfrågar ett vidare 

perspektiv på rörelsekvaliteter.  

Alarmerande pekar lärare i studien på en krävande arbetsmiljö i den grad att lärare inte 

upplever sig ha tid att diskutera ämnets utveckling och gemensamma definitioner, metoder 

och modeller. Även lärares upplevelser av att de måste ”jaga” omotiverade elever, som har 

hög frånvaro, frustrationen över ämnets minskade timdelning och lärarkollegors oförståelse 

för ämnesinnehåll och syfte kan vara faktorer som inverkar på lärares möjligheter till 

visionsskapande. Att lärare inte kan redogöra för visioner i ämnet kan alltså vara ett resultat 

av brister i de organisatoriska ramarna. Ges inte förutsättningarna tvingas lärare att lösa 

problem för stunden, vilket kan resultera i att lärare lever i ett ”här och nu”-perspektiv. Det 

blir ett görande, där helhetsperspektivet försvinner.  

Möjligen kan arbete med visioner stödja lärare i arbetet med att peka ut en färdriktning i 

undervisningspraktiken. Denna ska givetvis utgå från styrdokumenten. Arbetet med visioner 

är en process som ska ske i diskussion med andra. Detta kan leda till gemensamma 

definitioner, metoder och modeller som svarar för en kvalitativ undervisning. Denna studie 

pekar på att behovet av att arbeta med gemensamma visioner är större, då lärare annars 

tenderar att stå ensamma i sin egen undervisningspraktik. Jag finner det relevant att lärare 

arbetar utifrån gemensamma visioner, där visionerna även involverar eleverna i ökad grad. 

Utifrån Selznicks (1957) tankar om det institutionella ledarskapet skulle gemensamma 

visioner kollegor emellan innebära att lärare kan försvara, legitimera och befrämja ett innehåll 

mot inre och yttre utmaningar. På så vis skulle ämnet kunna utvecklas, men det handlar också 

om att befrämja en integrerad kod. Utvecklandet av gemensamma visioner ställer krav på ett 

utökat samarbete.   

Områden för vidarestudier  

Denna studie pekar på behovet av andra frågeställningar, nämligen vilka förutsättningar som 

finns för ett gemensamt visionsskapande bland lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa 

i synnerhet, men också sett till skolan som helhet. Lärare i denna studie lyfter nämligen en 

problematik i att lärare står ensamma i sin egen undervisningspraktik och där samarbetet 
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kollegor emellan brister på grund av arbetsmiljöns utformning. Tidsaspekten har en 

avgörande betydelse i detta sammanhang, men också i att lärare har olika perspektiv där 

definitionerna av innehåll och metoder inte är gemensamma. Hur alla elever ska ha möjlighet 

att utveckla fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsa är centrala frågor i ämnet framöver 

(Skolverket, 2004) och utifrån sådana frågeställningar pekar denna studie på ett behov av 

gemensamma begrepps- och kunskapsdefinitioner och handlingsplaner. Något som kan leda 

till gemensamma visioner och en utveckling av ämnet till ett kunskapsämne. 

Samtidigt befinner vi oss i övergången mellan två reformer, där formuleringsarenan rör 

sig med vaga begrepp som kräver tolkning. Möjligen pekar det nya ut en annan riktning, där 

fysiska aspekter ska återigen prioriteras högre? Det är också detta som ligger verksamma 

lärare närmast; att förstå vilka avsikter som åligger dem sett till formuleringsarenan. Detta 

måste givetvis stå klart. Ramarna måste finnas för att verksamma lärare ska kunna peka ut en 

färdriktning i fråga om visioner och mål sett ur ett helhetsperspektiv.  
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Bilaga  

Intervjuunderlag: utdelat till deltagande lärare 

Lärarrollen: 

- Hur ser du på din lärarroll? 

- Vad är det som driver dig i ditt yrke? Vad brinner du för? 

Innehåll och bedömning i idrott och hälsa: 

- Vad är din uppfattning om syfte/mål och innehåll i allmänhet rörande ämnet? 

- Vad vill du främst förmedla med ämnet? 

- Hur förhåller du dig till styrdokumenten (läroplan, ämnesplan och kursplan)?  

Vad får stort utrymme och vad får mindre? Är det något som faller bort i din 

undervisning? Varför? 

- Hur har ditt arbete förändrats i och med den nya reformen? 

- Vad bedöms och hur bedömer du elevers kunskaper och utveckling? 

- Hur ser du på ämnesintegrering? I vilken grad äger det rum?  

Lärare och elev: 

- Hur ser du på relationen till eleverna, hur involveras de? Hur förmedlar du dina 

ambitioner med ämnet till eleverna?  

Yttre faktorers påverkan: 

- Påverkar rådande skolkultur (resurser, skolledning, lärarkollegor, elevers 

förväntningar, traditioner) din syn på ämnet och dess innehåll? Hur? 

- Påverkar yttre faktorer, som den allmänna debatten om ämnets existens och innehåll 

din syn på ämnet och dess innehåll? Hur? 

Helhetsperspektiv 

- Funderar du utifrån begreppet vision i din undervisningspraktik? Finns en uttalad 

vision i ämnet (din egen, tillsammans med kollegor i ämnet och/eller på skolan i sin 

helhet?) 

- Kan man sammanfatta det vi har talat om i någon form av vision, ett helhetsperspektiv 

på ämnets syfte och innehåll? 

- Hur förmedlas denna? Hur skapas en kontinuerlighet i din undervisningspraktik? 

- Kan visioner främja för elevernas lärande? Hur? 

- Finns det några hinder för dina ambitioner och visioner i ämnet? 

- I den bästa av alla världar – vad skulle du då vilja att ämnet idrott och hälsa skulle stå 

för och bidra med?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 


