
2006:118 

E X A M E N S A R B E T E

Vem är ni?
En undersökning av idrottslärarens yrkesidentitet

 Mats Falck
 Anna Hansson

 Andreas Nygren

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2006:118  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--06/118--SE



Förord 
Vi vill tacka vår handledare Krister Hertting som funnits till hjälp och stöd i vårt skrivande. Vi 
vill även tacka alla gymnasieidrottslärare i Piteå, Boden och Luleå som ställt upp och besvarat 
våra enkäter och intervjuer. Sist men inte minst vill vi tacka Inger Karlefors vars avhandling varit 
till mycket stor hjälp i vår undersökning, utan den hade vi inte kunnat genomföra detta arbete.  
 
Tusen tack till er alla! 
 
Andreas, Anna och Mats 
 
Luleå Tekniska Universitet 2006 

 

  



Abstrakt 
 
Den målstyrda läroplanen ställer krav på lärares förmåga att utforma, utföra och värdera sin 

undervisning i större utsträckning än tidigare. Detta medför också att lärare måste ges möjlighet 

att utveckla denna förmåga. Syftet med denna undersökning är att studera idrottslärarnas 

yrkesidentitet. I och med denna studie vill vi engagera till en medvetenhet kring lärarnas 

yrkesidentitet och hur den möjligtvis påverkas. Vi har begränsat oss till gymnasieidrottslärare på 

grund av ett antal skäl. Det första för att det är på den nivån vi själva kommer att arbeta inom en 

snar framtid. Vi har alla gjort praktik på de berörda skolorna vilket vi tror ökar idrottslärarnas 

uppriktighet och engagemang. Vi har valt tre olika städer för att fylla upp antalet lärare samt att 

vi bor i respektive stad. Vi har fått ta del av litteratur, föreläsningar och diskussioner som berört 

idrottslärarnas yrkesidentitet samt har vi utfört intervju och enkätunderökningar med förankringar 

i berörd litteratur. Vi har genom vår studie kommit fram till att idrottslärarens yrkesidentitet 

skiljer sig mellan antal verksamma år och att engagemang inom föreningslivet påverkar den. Vår 

studie styrks på dessa punkter av tidigare gjord forskning.  
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1. Disposition 
Denna uppsats är uppdelad i fem delar:  

 

• Det första kapitlet inleds med inledningen, här presenterar vi några funderingar och på det 

bygger vi vår frågeställning, som leder fram till syftet. 

 

• I Uppsatsens andra kapitel belyser vi bakgrunden. Här tar vi upp relevant forskning och 

litteraturkopplingar till ämnet. Vi tar också upp historik, tidigare forskning, olika 

perspektiv på yrkesidentiteten samt kopplingar till styrdokumenten. 

 

• I metodkapitlet berättar vi hur arbetet är upplagt och redogör för vilka metoder som vi 

valt, varför dessa samt för och nackdelar med de berörda metoderna. 

 

• Efter metoden följer uppsatsens fjärde kapitel; resultatredovisningen. Där presenterar vi 

vårt inhämtade resultat, resonerar kring detta och gör kopplingar till den litteratur vi har 

introducerat i bakgrunden. 

 

• Sedan följs diskussionskapitlet där vi tar upp reliabilitet, validitet som sedan följs av 

avslutande diskussion, referenser och bilagor. 
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2. Inledning 
 
Vi har alla tre läst ämnet idrott och hälsa som en inriktning på vår lärarutbildning. Under 

utbildningens praktik har vi uppmärksammat problem i idrottslärarens yrkesidentitet. Vi anser 

därför att det är viktigt för yrkeskåren att dessa frågor förs upp i ljuset med tanke på att i dagens 

skola har idrottsämnet genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Under 1900- 

talet har ämnet bytt namn fem gånger och idag heter det Idrott och hälsa och det har gått mot ett 

tydligt hälsoperspektiv. Målen i ämnet har vidgats och ett stort antal sporter har tillkommit. Detta 

och mycket annat har gjort att idrottslärare idag blivit osäkra på ämnets legitimitet i skolan samt 

vilken roll- och yrkesidentitet de ska inneha. Det är lärarens sätt att tolka val av innehåll och 

metod som avgör på vilket sätt undervisningen struktureras, det individen har med sig från 

tidigare erfarenheter styr medvetet eller omedvetet dessa val. Idag arbetar de flesta idrottslärare 

som ettämneslärare men detta kommer inom ett antal år att förändras då fler och fler utbildar sig 

till tvåämneslärare. Vi är tre av dessa som förhoppningsvis kommer att arbeta som 

tvåämneslärare. Vi har tagit del av tidigare forskning där det finns två idealtyper av en 

idrottslärares yrkesidentitet, nämligen att ettämnesläraren är mer av en tränare/ledare och att 

tvåämnesläraren är mer av en pedagog. Detta väckte nyfikenhet hos oss eftersom det kommer att 

röra vår yrkesidentitet. 
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3. Syfte 

 
Det övergripande syftet med denna undersökning är att studera om det finns 

yrkesidentitetsskillnader hos ett- och tvåämneslärare, där vi har för avsikt att speciellt studera 

lärare i Idrott och hälsa på gymnasienivå.  

 

För att göra detta har vi har använt oss av två frågeställningar: 

 

• Hur påverkas idrottslärarens syn på idrottsämnet i skolan när denne samtidigt är aktiv 

ledare i föreningslivet? Finns det något samband mellan att vara aktiv ledare i 

föreningslivet och synen på idrottsämnet? 

• Hur påverkas idrottslärarens syn på idrottsämnet i skolan av antalet tjänsteår? Finns det 

samband mellan antal tjänsteår och synen på idrottsämnet? 
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4. Bakgrund 

 4:1 Historia 
 
Blom, Lindroth (2002) skriver om hur Per Henrik Ling (1771-1839) lade grunden till ”det lingska 

gymnastiksystemet” även kallad ” svensk gymnastik”, men det var inte förrän på 1860- talet som 

sonen Hjalmar Ling ordnade den fullt färdigutvecklad och dokumenterad. Linggymnastiken 

bestod av övningar som utfördes både med och utan redskap. Lek och idrott var något som låg 

långt ned på prioriteringslistan. Den idrottsaktivitet som Ling i första hand bedrev var fäktning 

och det räknades som militär gymnastik. Fokus lades på precisionsrörelser och gruppen elever 

var oftast mellan 100-150 stycken. Gymnastiklektionen bestod av befallning och gruppering på 

led av militär typ. Från statsledningens sida fanns ett stort intresse av att bredda den allmänt 

medborgerliga utbildningen och militärutbildningen. Detta riktades till skolan och dess 

undervisning. Linggymnastiken kom därmed att bli statens sätt att tillgodose den fysiska 

aktiviteten i skolundervisningen. Gymnastiska central institutet kom till för att utbilda 

kompetenta lärare för detta syfte. Detta inrättande betraktas som ett av de viktigaste inslagen i det 

förindustriella svenska idrottslivet. Lingianismen fick omkring 1880 motstånd från idrottsrörelsen 

som ville locka ungdomar till andra idrottsutövningar. Denna konflikt varade till 1900- talets 

mitt. I skolan hade lingianismen medhåll från lärarna och ungdomarna fick träna sina kroppar 

enligt det lingianska systemet. På sin fritid sysselsatte sig barnen av egen fri vilja med gymnastik 

och idrott på föreningarnas villkor. Idrottsrörelsen fick stöd från kungahuset och andra 

makthavare. Under mellankrigstiden kom bestämmelser om att idrottsundervisningen skulle ligga 

under namnet ”gymnastik med lek och idrott” detta lanserades officiellt i folkskolan 1919 och i 

läroverket 1928. Därmed fick idrotten en legitimerad plats i den offentliga skolundervisningen. 

Fotboll, fri idrott och skidor blev de största grenarna som idrottsföreningarna bedrev. Förutom 

fotboll kom bandy, ishockey och handboll att utvecklas till de fyra stora lagbollspelen.  

 

Karlefors (2002) skriver att gymnastikämnet/programmet fram till 1950- talet var styrt av 

linggymnastiken. Efter 1950 kom den organiserade idrottsrörelsen att ta över och känneteckna 

ämnets och idrottslärarens identitet. Tävlingsidrottens många lockande grenar med bollspel och 

fri idrott i centrum kom att prägla undervisningen.  
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Blom, Lindroth (2002) menar på att idrottsrörelsen blev en betydelsefull pådrivare och 

samarbetspartner för skolan och idag bedrivs idrottsundervisningen i olika grenar med 

internationella regler. 1970 fick idrottsrörelsen stort inflytande då de så kallade 

idrottsgymnasierna kom till. Dessa gymnasier är grenspecifika vilket menas att de riktar in sig på 

en sport, exempelvis skidgymnasium, hockeygymnasium etc. Deras syfte var och fortfarande är 

att lovande idrottsutövare ska få bättre träningsförhållanden genom mer tid och specialtränare.  

4.2 Forskning om lärarrollen/yrkesidentiteten 
 
Annerstedt (1991) säger att lärarrollen har blivit mer och mer diffus och att lärarens 

aktoritetsställning har minskat och att rollen inte alltid är självklar när det gäller frågor som 

fostran samt kunskapsförmedlare. Flera undersökningar om idrottsundervisningens låga status tar 

upp problem med idrottslärarrollen som bottnar i detta statusproblem. De kommer i sina 

undersökningar fram problem som bottnar i detta statusproblem. Ämnet anses som icke-allvarligt 

och icke- nödvändigt samt att det kan uppstå problem med idrottslärarens förhållande till 

idrottsutövandet. Annerstedt (ibid) hävdar att idrottsläraren är osäker i sin roll vid början av sin 

yrkeskarriär. Han härleder detta till de problem som uppstår vid övergången som blir mellan 

idrottsutövare och idrottslärare. Han menar också att detta problem blir mer markant när det 

gäller en ettämneslärare jämfört med någon som har flera ämnen. Annerstedt (ibid) har gjort en 

sammanställning av vad flera olika forskare har kommit fram till i sina undersökningar, vilket är 

att ämnet idrott rent generellt anses som roligt men oviktigt. Ämnet tillhandahåller inte några 

nödvändiga livskunskaper och den låga statusen överförs därmed till lärarens yrkesstatus. Det här 

gör att läraren alltså anses vara den personen som förbereder sina elever för deras 

fritidsaktiviteter och inte ställer några som helst intellektuella krav. Läraren saknar ett socialt 

erkännande och detta trots den långa akademiska utbildningen, vilket medför att idrottslärarens 

yrkesprestige är lägre än ämneslärare. Idrotten uppskattas alltså mindre. Detta skall enligt 

Annerstedt bidra till att idrottsläraren inte gärna förändrar sin undervisning eller provar några nya 

undervisningsmetoder utan helt enkelt blir osäker. Han skriver också att idrottslärarens låga status 

yttras i att de känner sig sämre värderad inom kollektivet och att de pedagogiska insatser som 

idrottsläraren gör inte uppskattas lika mycket som de andra lärarna gör  
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Annerstedt (1991) påpekar att om man tittar historiskt så har idrottslärare alltid haft lägre lön och 

mer undervisningstimmar i veckan jämfört med sina kollegor inom de teoretiska ämnena. Om 

man tittar på utbildningen var den fram till 1988 endast tvåårig och den vetenskapliga kopplingen 

till ämnet var bristfällig och dålig. En annan viktig del i idrottslärarens låga status är synen på 

praktiskt kunnande i jämförelse med teoretiskt i vårt samhälle. Yrken med dessa kunskaper 

betalar sig olika och detta leder till att synen på kunskap blir synonymt med teoretiska kunskaper 

och detta är något idrotten var bristfällig på. Kan inte ämnet bidra med någon kognitiv utveckling 

har inte idrottsämnet något större värde, eftersom skolans viktigaste uppdrag är att utveckla 

elevernas intellektuella förmåga. Istället så är idrottsämnet med i läroplanen för att för att man 

anser att idrottsämnet förbättrar bland annat elevernas sociala färdigheter, moraluppfattning, 

disciplin, lydnad och hälsa. Det finns som sagt många problem kring ämnet idrott och hälsa, 

Annerstedt (ibid) tar upp några av dem som har analyserat det och han menar att för det första 

består idrottsämnet av för många separata aktiviteter och kunskapsområdet och dess delar sällan 

sätts ihop till en ”helhet”, för det andra att idrottsämnet har en traditionell image bland folk att det 

handlar om att träna folk inte att utbilda dom. För det tredje menar han att det finns en alldeles för 

stereotyp uppfattning om idrottslärare som ”sportfånar” men även bland arbetskamrater. För det 

fjärde att det knapp har skett någon ämnesutveckling under flera decennier. För det femte har 

idrottslärarna samarbetat för lite med lärare i andra ämnen och därmed har idrottsämnet hamnat i 

skymundan jämfört med andra ämnen. Till sist tar han upp att ämnet fortfarande ses som ett 

lekämne som inte sysslar med viktig inlärning. Idrottslärarnas uppgifter är också suddiga. På ett 

håll ställer ett stort antal intressegrupper, tex. Föräldrar, föreningar osv. olika krav på vad 

idrottsundervisningen ska innehålla samt hur det ska genomföras. På ett annat håll är också 

samhällets krav på idrottslärarna diffusa. Summan av detta blir att idrottsläraren har svårt att 

uppskatta såväl det förväntade som det utförda arbetet. Annerstedt (ibid) skriver om hur detta har 

förändrats under tidens gång.  

”Förr var det så att gymnastiklärarna kunde basera sin yrkesauktoritet på sitt gymnastiska 

kunnande och denna kunskap ifrågasattes nästan aldrig. Kunde man leda dagövningen på ett 

riktigt sätt och hade god personlig färdighet i gymnastik, så var man helt enkelt en komplett 

gymnastiklärare. Kraven på dagens idrottslärare är emellertid betydligt mer omfattande och det 

är näst intill omöjligt att behärska hela ämnesinnehållet. Därtill kommer att flera andra 
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yrkesgrupper i samhället - t ex sjukgymnaster och hälsoupplysare – närmat sig eller tagit över 

uppgiften som tidigare var reserverade för gymnastiklärarna”.  (sid.248). 

 

Annerstedt (2001) skriver att den viktigaste nyckel till god undervisning är kanske trots allt 

självreflektion och här menar han att målet är att uppnå så stor insikt som möjligt om sin egen 

undervisning och att sen bygga vidare på dessa insikter. En utopi är att det finns reflekterande 

idrottslärare med stor förståelse för vad idrottens roll bör vara,  

”En undervisare som på samma gång är en förnyare och upprätthållare av undervisningens 

kvalitet med förståelse för människors olika förutsättningar och intresse, en undervisare som 

betonar goda kunskaper och färdigheter och som inte glömmer bort kroppens behov av fysisk 

aktivitet”. (sid 281). 

4.3 Den personliga yrkesidentiteten hos idrottsläraren 
 

Annerstedt (1991) säger att socialisationen till idrottslärare inte bara låter sig påverkas av 

individens sociala bakgrund. Stor del av påverkan sker genom lärarens tidigare idrottsliga 

erfarenheter och har inflytande på värderingar, normer och även undervisningen. Eleverna 

förväntar sig att idrottsläraren verkligen behärskar sitt ämne och han/hon skall vara en duktig 

instruktör, vara en god mottagare samt kunna motivera och förklara alla övningar så att eleverna 

förstår målet med dem.  Eleverna vill även att läraren skall vara kapabel att bemöta dem på ett 

vänligt sätt, låta dem vara med i planeringen samt vara duktig på att ge dem beröm och feedback. 

 

Annerstedt (1991) har undersökt vilka individer som söker sig till idrottslärarautbildningen och 

visat att till exempel de brittiska sökande är mer auktoritära, tävlingsinriktade, aggressiva, 

psykiskt stabila, extroverta och sällskapligare än andra lärare. I USA svarade de som ansökt till 

utbildningen på frågan om vad som påverkat dem till yrkesvalet. Det visade sig att det var deras 

egna idrottslärare, tränare och familjer samt att de själva gillade att bedriva idrott  

I många andra undersökningar visar det att idrottslärare kommer från hem med en positiv 

inställning till idrott och denna inställning även gällande idrottsrörelsen. Större delen av dem har 

varit medlemmar i en idrottsklubb och har aktivt deltagit i tävlingsverksamhet, Annerstedt (ibid) 

hittade i sin undersökning att de flesta som valde idrottsläraryrket var mycket duktiga i idrott. De 

flesta i hennes undersökning hade inställningen att idrottslärarutbildningen gick ut på att man 
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skulle bli bra i idrott och sedan lära ut detta till eleverna. Dessa olika undersökningar visar alltså 

på att majoriteten av idrottslärarna har bra kunskap i idrottsrörelsen och har en personlig 

erfarenhet av detta. Dessa visar även på att de flesta kommer från en positiv inställning till idrott 

redan från hemmen.  

 

Ekberg (2005) menar att lärarens uppfattning om vad som är viktigt och genomförandet av 

undervisningen påverkas dels av tidigare upplevelser, sitt habitus, alltså vad han eller hon bär 

med sig utifrån tidigare erfarenheter i olika sammanhang. Och dels av representanter från stat, 

kommun, skolledning, idrottsaktiva, tränare m.fl. som medvetet eller omedvetet inverkar på hur 

innehållet och lärandesituationen ska se ut. Skolans och lärarnas inriktningar, uppfattningar och 

traditioner påverkar också stort valet av genomförandet.  

4.4 Kunskapssyn och yrkesidentitet 
 

Ekberg och Erberth (2002) anser att alla lärare har olika sätt att se på genomförandet av val av 

innehåll, metoder och ledarskap. Beroende på vilka avsikter man har och de generella mål man 

sätter upp kommer valen att se olika ut. Man måste ha ett övergripande synsätt när det gäller 

förmågan att se på kunskap, människor och lärande som därefter bör genomsyra mitt agerande 

och mina val. Ledarskapet handlar främst om att frambringa goda förutsättningar för elevens 

lärande och grundar sig i hög grad på de värden som verksamheten vilar på och hur man 

omvandlar dessa rent praktiskt. Det handlar även om självkännedom kring egna föreställningar, 

attityder, värderingar samt om insikter i våra barns och ungas, liksom våra egna, behov och 

förhållningssätt. Författarna lyfter fram fyra olika perspektiv och resonemang som utifrån hur 

målen tolkas och utifrån vilken kunskapssyn, människosyn och syn på lärande man har, får olika 

resultat i det konkreta genomförandet. Ett första perspektiv är att undervisningen syftar till att ge 

träning av de fysiska kvaliteterna och kanske främst den aeroba arbetsförmågan. I detta 

perspektiv är det lätt att läraren blir som en tränare och det viktiga i undervisningen är att alla 

elever får sin dos av den träning som läraren på ett professionellt sätt vet ger effekter på dessa 

kvaliteter. Aspekterna kring hälsa och den fysiska aktiviteten ligger i centrum och läraren tar 

ansvaret för genomförandet. På detta sätt ”undkommer” eleverna att ta ett eget ansvar över sin 

träning. Eleverna kan därmed uppfattas som objekt som måste tränas, för att i framtiden förhindra 

skador och sjukdomar och uppnå god hälsa. Ett andra perspektiv är att undervisningen bör syfta 
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till att ge färdigheter i olika idrotter. Här riktas lektionerna i skolan mot de etablerade idrotterna 

och ger därmed bra förutsättningar för de elever som har förmåga att bli riktigt duktiga. 

Idrottsundervisningen får här i uppgift att skapa bra idrottsmän och kvinnor. Undervisningen får 

samma upplägg i metodik, teknik och taktik som i idrottsföreningen. Läraren blir en tränare som 

tränar eleverna till att bli bättre atleter och prestera bättre resultat. Även här är det risk för att 

eleven blir ett objekt som tränas och de som inte har förutsättningarna kan inte heller göra ett bra 

resultat. Det tredje perspektivet är att undervisningen bör ses ur ett livslångt perspektiv, metodval 

och innehåll riktas efter vad som är mest troligt att man fortsätter med i framtiden. De 

individuella fysiska aktiviteterna och pararaktiviteterna sätts i fokus, alltså sådant som man även 

kan utföra efter avslutad skoltid. Upplevelse delen blir här viktig för att frambringa positiva 

attityder till fysisk aktivitet. Det fjärde och sista perspektivet är att undervisningen bör syfta till 

andra värden än de tre tidigare perspektiven. Här syftar undervisningen i första hand inte till att 

utveckla de fysiska kvaliteterna, utan mer till att ge eleverna ett brett kunnande där demokratiska 

beslut och utveckling av den sociala förmågan genom idrott sätts i fokus.  

 

Alla fyra perspektiv åskådliggör att det finns olika sätt att resonera. Men författarna menar att 

dessa fyra olika perspektiv tillsammans bildar en helhet inom det som de kallar det 

”verksamhetsfältet” för fysiska aktiviteter. Det övergripande målet är enligt författarna att: eleven 

får med sig ”kunskaper för livet” samtidigt som man tillgodoser ”behovet för stunden”. Utifrån 

olika fysiska aktiviteter (ingen specifik idrott) skapas rörelseerfarenheter, upplevelser, och 

förståelse för hur man analyserar, värderar och genomför dessa. Eleven bli här ett subjekt som 

med hänsyn till sina egna behov, möjligheter och intresse är aktiv på det sätt som passar denne 

bäst. Läraren vägleder och hjälper eleven till aktivitet och rörelse genom att utgöra goda skäl för 

fysiska aktiviteter utifrån elevinflytande, gemensam planering, stimulerande aktiviteter för alla 

och en koppling mellan det praktiska och teoretiska. Men det betyder inte att eleverna ska ha 

vilken frihet som helst, utan det är ett sätt att tillsammans lärare och elev komma fram till en god 

undervisning och beroende på ålder och mognad kunna ge eleven ansvar och inflytande över 

deras ”fysiska bildning”. Allt detta för med sig konsekvenser för lärarens val av metod och 

innehåll samt för det pedagogiska ledarskapet som läraren avsiktligt använder sig av.  
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4.5 Forskning om idrottsundervisningens lektionsinnehåll  
 

I skolverkets rapport (2002) framkommer det att 84 procent av idrottslärarna upplever det sociala 

klimatet på skolan som väldigt bra och de trivs utmärkt med sitt arbete. Innehållet och upplägget 

av lektionerna styrs till en viss del av lärarens syn på vad som är viktigt för eleverna att lära sig. 

Det som idrottslärarna anser vara allra viktigast är att eleverna har ”roligt genom fysisk aktivitet”. 

På andra plats kommer att ”eleverna lär sig samarbeta” och på tredje plats är att ”eleverna får en 

förbättrad fysik” det som lärarna ansåg som minst viktigt var att ”lära sig konkurrera” de manliga 

lärarna tyckte dock att det var viktigare än de kvinnliga. Tvåämneslärare anser att det är mindre 

viktigt för eleverna att få kunskap i olika idrottsaktiviteter än vad ettämneslärare tycker. Den 

vanligaste aktiviteten på skolorna är olika bollspel, den näst vanligaste är lekar och på tredje 

vanligast hamnar träning och motion. I läroplanen anges lek som ett viktigt moment, vilket det 

också verkar vara på skolorna. Friluftsverksamhet är även det en viktig kärna i Lpo 94, trots det 

tillhör det inte topp sju av de vanligaste aktiviteterna hos de tillfrågade lärarna. När det gäller vad 

lärarna anser som den viktigaste aktiviteten så finns det en stor spridning på åsikterna. 

Idrottslärarna anser att den viktigaste aktiviteten är samarbetsövningar, näst viktiga lekar och den 

tredje viktigaste träning och motion. Samarbetsövningar visar sig bland lärarna vara den 

viktigaste men är trots det långt ifrån vanligast. Tvärtom är det för bollaktiviteter som inte anses 

vara särskilt viktiga men oerhört vanliga. Det konstateras också att de aktiviteter som är 

populärast bland pojkar, är de som också är vanligast i undervisningen. Aerobics och dans är den 

aktivitet som är vanligast bland flickorna men ligger som sjunde vanligaste aktiviteten. Det som 

noteras är att dans finns omnämnt med som en aktivitet i kursplanen till skillnad från exempelvis 

bollaktiviteter. De moment som lyfts fram i kursplanen för idrott och hälsa är dans, motorik, 

orientering, simning och friluftsliv. Dessa aktiviteter tillhör dock inte de vanligaste i 

undervisningen och anses inte som särskilt viktiga. Det framkommer att de som är fysiskt aktiva 

på fritiden också är de som gillar ämnet mest, det gäller både bland pojkar och flickor. Detta 

väcker tankar kring idrottsrörelsens starka inflytande över ämnet.   

 

Skolverkets rapport (2002) visar på att innehållsproblem kan skapa identitetsproblem för 

idrottsläraren. Idrottslektionerna idag påminner mycket om det idrottsföreningar utövar. 

Lagbollspel är det som utförs mest i undervisningen men är kanske inte det bästa alternativet om 
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man som det framkommer i bland lärare, vill främja eleverna till ett livslångt aktivt liv och 

välmående. Karlefors (2002) menar att efter en ålder av 25 år är det endast en mindre grupp som 

fortfarande sysslar med bollsporter. Istället är det promenader, löpning, styrketräning, 

motionsgymnastik etc. som dominerar sättet att hålla sig i form på.  

 

Karlefors (2002) skriver att innehållet i undervisningen inte har förändrats särskilt mycket sedan 

Lgr 80, men pga. av att man har mindre tid nu har man skurit ned en aning i varje moment. 

Anledningen till att det inte skett någon större förändring i ämnet idrott och hälsa kan bero på att 

eleverna visar sig vara nöjda med innehållet och därmed finns det ingen orsak till att ändra och 

riskera att bli mindre omtyckt. En annan anledning kan vara att idrottslärarna besitter bäst 

kunskap inom det innehåll som finns idag och det är svårt att undervisa i något som man inte kan. 

Dessutom är det svårt att ändra på om man inte får någon fortbildning, vilket då blir en 

ekonomisk fråga. Det kan även mycket väl vara så att innehållet har att göra med idrottsrörelsens 

historia som folkrörelse. Likväl som skolans begränsningar till lokaler och utrymmen vilka är 

uppbyggda efter det innehåll som ämnet präglades av när lokalerna byggdes. Sist men inte minst 

kan den organiserade föreningsidrotten ha stor del i innehållet. Lärarna säger sig enligt, Karlefors 

avhandling, ta motstånd från tävling och konkurrens, men det visar sig att ett lektionsinnehåll 

med idrottsaktiviteter utformas efter idrottsrörelsen. Eleverna får prova på det som görs i 

idrottsföreningarna och ett intresse väcks för många. De som inte fastnar för det deltar troligtvis 

inte heller särskilt aktivt.  

 11  



Rønholt (1996) har gjort en fallstudie i ämnet hur läraren handlar i idrottsundervisningen. Denna 

visar på att läraren alltid handlar på fyra olika nivåer. 

1. Den ämnesmässiga. 
2. Den organisatoriska 
3. Den rationella. 
4. Den personliga. 

 
1).   Ämne/sak  Utgångspunkt i ämnet/saken. 
   Undervisningen har mål ifråga om ämnet 
   vilka styrs av idrottsdisciplinens ämnesinnehåll. 
 X 
Lärare   Elev   

 
 
  

Situation  
Figur 1 

 
 
2).  Ämne/sak  Utgångspunkt i eleven. 
   Undervisningens ämnesinnehåll är anpassat efter  
           elevens förutsättningar. 
         X   
Lärare  Elev 
 
  

 
Situation 
Figur 2. 

 
 
3).  Ämne/sak  Utgångspunkt i situationen.  
   Undervisningen är präglad av elevsituationen 
 
 
    
Lärare  Elev  
          X  . 
  

 
Situation 
Figur 3. 
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4). Ämne/sak  Utgångspunkt i läraren. 
   Undervisningen är präglad av lärarens  
   Situation. 
 
Lärare   Elev 
 
                    X 
 
 Situation 

Figur 4. 
 
 
Den skicklige läraren skall kunna hålla fast men även vara kapabel till att skifta perspektiv när 

den ursprungliga planen inte längre fungerar. Läraren måste även vara fullt kapabel att skifta efter 

situationerna som uppstår.  

Sammanfattning 
 

Rønholt beskriver fyra olika handlingssätt som lärare använder sig av och varvid de placerar 

eleven i förhållande till fokus av undervisningen. Den ämnesmässiga som placerar fokus vid 

ämnet. Den organisatoriska som fokuserar ämnesinnehållet efter elevens förutsättningar och styr 

undervisningen efter ämnesmålet. Den rationella som fokuserar undervisningen efter 

elevsituationen. Den personliga som har som utgångspunkt lärarens situation. 

Detta vill vi använda oss av i vår studie när vi skall titta på skillnader mellan olika synsätt hos 

läraren och var de lägger fokus i sin undervisning. 

4.6 Identifikation, utifrån ett ämnesperspektiv, på ämnet idrott och hälsa 
 

 Ekberg och Erberth (2000) har gjort en forskningsstudie i hur idrott utifrån tre olika former kan 

identifieras: 

 

• Föreningsidrotten, innebär fysiska aktiviteter som föreningar eller klubbar bedriver och 

som sker på fritiden. Prestation, konkurrens och social samvaro är här tongivande inslag. 

 

• Elitidrott, uppfattas oftast som fysiska prestationer på hög nivå i en speciell idrottsgren. 

Det finns detaljerade regler för hur en tävling avgörs och en prestation värderas. 
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• Idrott utanför föreningar som kan förekomma helt organiserat men även i oorganiserade 

former. Dock inte i föreningar eller klubbar, utan som gymnastik, aerobics på hälsocenter 

osv. denna form är mindre prestationsinriktad och den tillhör inte en bestämd idrottsgren. 

Var skolans idrottsundervisning kommer in i detta sammanhang är otydligt.   

 

Ekberg och Erberth (2002) skriver om en prestationsmodell, en sundhets- hälsomodell och en 

kroppsupplevelse modell. Prestationsmodellen skulle vara inriktad mot sport och tillhöra den 

organiserade föreningsidrotten. Denna modell syftar till konkurrens, tävling och egen utveckling. 

Sundhets- eller hälsomodellen syftar mot ett allsidigt ”idrottande” enligt medicinskt och 

pedagogiskt förnuft. Målet ligger alltså utanför aktiviteten, liksom i prestationsmodellen och 

kännetecknas av ”eftervinster”. Idrottsämnet har länge stått i ett givet förhållande till denna 

modell. Kroppsupplevelsemodellen inriktar sig mot socialt, sinnligt och expressivt idrottande, 

dvs. ett lustfyllt idrottande. Denna modell innehåller den sinnesupplevelse som är förknippad 

med aktiviteten. Författarna menar att idrotts- och hälsoämnet snabbt är på väg från 

prestationsmodellen mot hälsomodellen men skulle behöva rikta in sig mer mot 

kroppsupplevelsemodellen för att nå målen i kursplan och läroplan.  

 

I en undersökning gjorda av Ekberg och Erberth (2002) betonas skillnader i förutsättningar 

mellan skolämnet och fritidsidrottandet, det står att läsa:  

”Till idrottsrörelsen söker sig barn/ungdomar/vuxna frivilligt för att få utöva idrott i olika 

former, i skolan måste alla barn gå, oavsett om de vill eller inte och oavsett om de har intresse 

eller förutsättningar för idrott eller inte”. I lärarens uppgift ligger alltså att med pedagogisk 

professionalitet kunna motivera, stimulera och undervisa alla elever. ” (sid, 121) 

4.7 Synen på ämnet Idrott och hälsa 
  

Ekberg och Erberth (2002) menar att ämnet Idrott och hälsa och idrottsrörelsen i samhället inte 

enbart är en angelägenhet för skolan och föreningarna, utan har stor betydelse för vårt samhälle i 

ett livslångt perspektiv. Djupa traditioner och en hel del influenser från föreningar påverkar i hög 

grad det dagliga livet för lärare i idrottsämnet och det arbete man gör i idrottshallen. Författarna 

anser att det kan vara svårt att tydliggöra mål, innehåll och metoder som är relevanta för ämnet 
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eftersom det finns så många intressenter inom ”idrottsområdet”. Det figurerar en osäkerhet hos 

lärare i Idrott och hälsa vad gäller målen med ämnet och många tycker inte att de kan hitta den 

hjälp de behöver i läroplanen. Idrott och hälsas bild framtonas av att läraren måste utgå från de 

grundläggande begreppen ”fysisk aktivitet och rörelse” det är detta som är det gemensamma och 

specifika för ämnesområdet i skolan. Fysiska aktiviteter kan därefter indelas i olika fysiska 

områden där exempelvis leken är ett, föreningsidrotten ett annat osv. Det är viktigt att betona att 

om man som idrottslärare ska bli trovärdig måste man klargöra ämnets nödvändigheter och de 

olika kompetenser det medför. Dessa kompetenser bygger på fysiska aktiviteter i allmänhet. 

Grunden för ämnet kan inte vara de enskilda idrotterna med den metodik och teknik som bedrivs 

inom respektive idrott. Idrotterna är en del av ämnet, men måste tas för vad de är, nämligen i 

första hand medel för att nå de uppsatta målen. Lärarens yrkesbild blir då annorlunda än den som 

ibland målas upp av idrottsläraren som en som ofta fokuserar på resultatet och mäter och 

”klockar” olika resultat utifrån de grenar som finns i olika idrotter. Studerar man denna bild 

märker man rätt tydligt att vad man gör som idrottslärare och vad som tränas i föreningslivet inte 

skiljer avsevärt mycket. Ändå betonar man att skolan skall ge sådana kunskapskvaliteter som 

eleverna inte får utanför skolan. Läraren måste vara den pedagog som genom både praktisk 

handledning och teoretisk anknytning och förankring lägger en grund till elevernas 

kunskapsutveckling inom området. När eleverna går ut grundskolan respektive gymnasiet måste 

de ha med sig så beskaffade kunskaper som gör att de kan bedöma värdet av olika fysiska 

aktiviteter ur olika perspektiv.  Till sin hjälp har eleverna fått en god rörelseförmåga, teoretiska 

kunskaper knutna till det praktiska utförandet och en förståelse för värdet av fysisk aktivitet. 

Sammanfattning  
 

Man kan säga att det finns olika definitioner på idrott; Elit, förenings och skolidrott och olika 

inriktningar på prestation, hälsa -och- kroppsupplevelse. Skolan är idag influerad av 

idrottsrörelsen vilket påverkar lärarens val av innehåll och metoder. Lärarna tycker sig inte få den 

hjälp de behöver i läroplanen, vilket skapar en osäkerhet. Författarna menar att ämnet inte ska 

baseras utifrån de enskilda idrotterna med samma metodik och teknik som används i 

föreningslivet.  Det viktiga är enligt dessa; fysisk aktivitet och rörelse, och att eleverna inser 

värdet av detta. Olika perspektiv tas upp, däribland då läraren helt styr undervisningen och blir 

mer som en tränare som vill få fram duktiga idrottsmän/kvinnor. Ett annat är där man ser 

 15  



undervisningen ur ett livslångt perspektiv, där fokus läggs på det man troligen kommer att 

fortsätta med i framtiden, samt en undervisning där de fysiska kvaliteterna och den sociala 

förmågan sätts i fokus.  

 

4.8 Generalisten och specialisten 

 

Idrottslärarens yrkesidentitet kan ha betydelse för dennes samverkan. Karlefors (2002) tar upp två 

olika typer av yrkesidentitet bland idrottslärare. En ämnesspecialistdel och en generalistdel. 

Ämnesspecialisten, som är ettämneslärare, anser det vara viktigt att eleverna har vissa 

basfärdigheter i olika idrottsaktiviteter, som lärs ut genom en viss metodik och teknik, av en 

lärare. Specialisten vill samverka vid speciella tillfällen, då det passar in i undervisningen. 

Specialisten är mindre intresserad av uppgifter och möten som ligger utanför undervisningen. 

Generalisten arbetar mot en integrerad kod där specifika detaljkunskaper inom idrottsaktiviteter 

inte anses vara lika viktiga. Ämnesinnehållet betonas av att eleverna själva styr sitt eget lärande 

och utvecklar sina kunskaper i ledarskap och ansvarstagande. Generalisten använder sig härmed 

av ett handledarskap där han finns som stöd i elevernas lärandeprocess. Generalisten är ofta 

flerämneslärare och har inga problem att arbeta i arbetslag. Idrottslärare har i allmänhet inga 

problem med identiteten, de vet hur de vill undervisa, vilka mål de har och hur de ska gå till väga 

för att uppfylla dessa. Problemen uppstår när exempelvis ämnesspecialisten vill arbeta utifrån en 

undervisning som främst styrs av läraren, men deras skolplaner strävar mot en integrerad 

undervisning. Karlefors menar att den enskilde lärarens yrkesidentitet är påverkad dels av den 

organiserade idrottsrörelsens inflytande över idrottslärarutbildningen och dels av den egna 

erfarenhet som många av dem har som aktiv idrottsutövare och/eller som ledare. Yrkesidentiteten 

är till en viss del påverkad av vilken idrottslärarutbildning man har gått. Det är ett större antal 

flerämneslärare som har mer av en generalistidentitet, vilket kan bero på att de får större insikt i 

hur andra ämnen arbetar och resonerar både under sin utbildningstid och i yrkeslivet. Studien 

visar att alla lärare är överens om att den viktigaste biten i ämnet idrott och hälsa är att alla har 

roligt genom fysiskt aktivitet. De har dock lite olika synsätt på hur man ska gå till väga för att 

uppnå detta. Generalisten lägger till stor del alltså upp undervisningen på aktiviteter som eleverna 

kan sköta själva och därmed får chans att öva upp sitt ledarskap, ansvar och organisation. Medan 

specialisten utgår från aktiviteter där läraren är i centrum och vissa färdigheter i olika moment 
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tränas upp. Större delen av idrottslärarna anser sig vara specialistlärare, men detta kommer med 

all sannolikhet att förändras då alltfler tvåämneslärare utbildas, vilket så småningom kommer att 

medföra att generalistidentiteten blir den dominerande yrkesidentiteten bland idrottslärarna. 

Begreppen generalist och specialist kommer att användas som grund i analysen och diskussionen 

av resultatet: den föreliggande studien. 

4.9 Styrdokument 
 

Under detta avsnitt ger vi en koppling mellan vårt arbete och styrdokumenten. Med 

styrdokumenten menar vi bland annat 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94)  

 

I styrdokumenten står det att Lärarna på skolan ska:  

”I informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos skolans 

personal och i samhället utanför skolan” (Lpf, 94, sid, 8).  

Idrottsläraren ska utnyttja de resurser som finns tillgänglig för att göra undervisningen så 

mångfaldig som möjligt. I kursplanen för idrott och hälsa tas det också upp att  

”Undervisningen skall leda till att eleverna hittar olika sätt att bedriva en individuell anpassad 

fysisk träning och utveckla och stärka den egna hälsan såväl under skoltid som senare i fortsatta 

studier och arbetsliv” (Lpf, 94 sid, 44)..  

 

Det står att läsa i Skolverket 2002: 

”Det handlar i mångt och mycket om att alla som är inblandade i undervisningsprocessen lär 

känna olika handlingsutrymmen, olika valmöjligheter och framför allt att de utvecklar kunskap 

om vilka konsekvenser som olika handlingsalternativ innebär”  

Vidare säger skolverket att lärarna måste förstå nackdelarna samt fördelarna med sitt agerande. 

Under statens skolverks kursplan för idrott och hälsa trycks det också på att: 

Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika 

aktiviteter på sitt egna villkor.  
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5. Metod 

Under metodkapitlet presenterar vi hur vi har gått tillväga när vi har utfört vår studie, vi har delat 

in metodkapitlet i följande rubriker: Undersökningspersoner, Urval, Vetenskaplig metod, 

Enkätundersökning, Intervjuer, Bortfall, Genomförande. 

5.1 Undersökningspersoner 
 

Vår undersökningsgrupp bestod av 28 gymnasieidrottslärare från Luleå, Piteå och Boden. 

Vi har begränsat oss till gymnasieidrottslärare på grund av ett antal skäl. Det första för att det är 

på den nivån vi själva kommer att arbeta inom en snar framtid. Vi har alla gjort praktik på de 

berörda skolorna vilket vi tror ökar idrottslärarnas uppriktighet och engagemang. Vi har valt tre 

olika städer för att fylla upp antalet lärare samt att vi bor i respektive stad.  

5.3 Vetenskaplig metod 
 

Undersökningen genomfördes med hjälp av två olika metoder. Dessa metoder bestod av enkäter 

och intervjuer. Vi har även gjort en pilotenkät och en pilotintervju för att verifiera att vi hade 

formulerat dem på ett bra sätt utifrån vårt syfte.  Patel och Davidsson (1994) menar att för att vara 

säker på att få svar på de frågor som är relaterad till syftet är intervjuer och enkäter ett bra 

alternativ.  Intervjuer och enkäter är tekniker för att samla in information som påminner om 

varandra och därför har många gemensamma direktiv och användningsområden.  

 

Trost (2001) menar att enkäter är ett mätinstrument som man mäter människors beteende, åsikter 

och känslor. Enligt Trost finns det avigsidor med enkäter och detta är att man inte får nyanserade 

svar. Detta på grund av att personerna är begränsade till redan givna svarsalternativ. Fördelen 

med enkäter är att de är lätta att sammanställa och analysera statistiskt.  

 

Frågor i en enkätundersökning kan enligt Trost (2001) vara öppna eller icke öppna. Med öppna 

frågor menas frågor där den svarande inte har några givna svarsalternativ. Den svarande måste 

utrycka sig genom att skriva ned det. De icke öppna kännetecknas av att den svarande har olika 

fasta svarsalternativ. Svårigheter med öppna frågor kan vara besvärliga handstilar, alltför långa 

eller alltför korta svar. Man skall även undvika alltför långa frågeformuleringar då detta kan 
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vilseleda eller trötta ut den svarande. Trost menar även på att frågorna måste vara formulerade på 

ett sätt som är relevanta för undersökningen. De svarande skall ges samma förutsättningar för att 

svara på frågorna. Trost skriver att problem med enkäter är att man inte kan nå en hög grad av 

standardisering på grund av att de svarande kan vara i olika sinneslag eller vara kritiska till 

enkäter etc. detta kan man som forskare inte råda över.  

5.4 Enkätundersökning 
 

Efter att studerat Trost (2001) började vi fundera på en enkät.(Se bilaga 1) Vi ville att enkäten 

skulle bestå av många öppna frågor för att undvika ledande frågor. Vi har även studerat Karlefors 

(2002) och funnit några av hennes enkätfrågor användbara för vårt syfte. Några frågor i vår enkät 

handlar om idrottslärarens bakgrund, detta för att bilda oss en uppfattning om varför de har sökt 

till just detta yrke. Några frågor som vi valt att vara icke öppna handlar om hur de trivs med sitt 

arbete. På fråga 10 använde vi oss av en skala där den svarande fick uppskatta hur mycket 

han/hon trivdes med sitt yrke. Detta för att underlätta vår bild över hur bra de trivdes. Samma 

upplägg användes på fråga 11. Trost (2001) menar att syftet med ens projekt måste vara 

avgörande för vilken slags metod man använder sig av. Vi har då valt kvantitativt tänkande. Vi 

har även i vår enkät gett möjligheten att kommentera varje fråga, om det var något som skulle 

tilläggas. När en enkät avslutas är det enligt Patel och Davidsson (1994) viktigt att avsluta den 

med neutrala frågor som kan röra bakgrundinformation, vilket vi försökte tänka på. Vi tycker 

dock att det finns nackdelar till att använda enkät. Den främsta nackdelen med enkät, som vi ser 

det, är att man riskerar att de som deltar har synpunkter och funderingar som inte framkommer i 

de frågor enkäten ställer. I ett försök att minska denna nackdels påverkan på undersökningen lade 

vi till frågor efter enkätfrågorna, där den svarande kunde skriva om det var något som han/hon 

inte tycktes ha fått med i enkätsvaren.  

5.5 Intervjuer 
 

Vi valde att selektivt välja ut våra intervjupersoner. Detta skedde i form av att vi tog ut tre med 

minde antal yrkesverksamma år och tre med fler antal yrkesverksamma år för att förhoppningsvis 

ge oss ett bättre och bredare perspektiv till vårt syfte. 
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Intervjufrågorna (se bilaga 2) framställdes från enkäten och berörde ofta samma ämne men på ett 

djupare och mer personligt plan. Detta för att bekräfta vad läraren verkligen menar och för att 

validera vår studie. När vi utförde intervjuerna så tänkte vi på det Kvale (1997) tar upp att 

forskningsintervjun inte är ett samtal mellan likställda partners, eftersom det är vi som definierar 

och kontrollerar situationen. Eftersom det finns få förstrukturerade eller standardiserade 

procedurer för kvalitativa intervjuer, måste många ta de metodologiska avgörande besluten på 

platsen under intervjun. Något mer som författaren lyfter fram är att intervjuerna som man gör 

präglas av både hur frågorna ställs och av själva intervjusituationen, vilket vi hade i åtanke under 

intervjun.  

5.6 Bortfall 
 

När vi samlade in våra enkäter hade vi två bortfall av totalt 30 stycken. Det första bortfallet var 

en tjänsteledighet och det andra var en sjukhusvistelse. Vi lämnade ut enkäterna personligen och 

lyckades på så sätt som Trost (2001) skriver, minimera bortfallet till två personer. På intervjuerna 

hade vi inga bortfall. 

5.7 Genomförande 
 

Vi presenterade vår studie vid utlämnandet av enkäten. Sedan gav vi de svaranden samma tid och 

under exakt samma dagar. De gavs således lika förutsättningar för alla att besvara enkäterna. 

Efter utsatt tid skedde insamlingen av enkäterna vid samma dag vid samtliga orter, detta kunde vi 

utföra eftersom vi var på varsin berörd ort. Vi valde att genomföra en informell intervju för att 

som Norman (1996) skriver försöka få det mer till ett samtal eller en diskussion. Intervjuerna 

genomfördes och dokumenterades genom att vi ställde frågor, lyssnade och antecknade. Vi 

försökte även att få fram alla frågor och svar så förhandlingsbart som möjligt, både till sin 

formulering och ordningsföljd.  Det gjorde vi för att kunna gå djupare in på vissa frågor och inte 

låsa fast oss vid vissa svarsalternativ. Vi började intervjuerna med att förklara vad vi skulle 

använda materialet till och att allt var konfidentiellt, detta för att få den intervjuade att känna sig 

trygg och förhoppningsvis få utförligare svar. Vid intervjutillfället användes anteckningar samt 

att hela intervjun bandades med en bandspelare. 

 

 20  



Bearbetning och analys av informationen skedde vid två olika tillfällen. Vid det första tillfället 

analyserade vi våra enkäter för att sedan selektivt välja ut vilka som skulle intervjuas. Detta för 

att vi skulle erhålla så bra information som möjligt som var relevant för vårt syfte.  

 

Enkäten sammanställdes i form av diagram, löpande text och punktform. Under 

enkätsammanställningen tittade vi på skillnader i svar hos dem som har fler respektive mindre 

tjänsteår, samt skillnader i svar hos dem som är aktiva ledare inom föreningslivet respektive de 

som är icke ledare inom föreningslivet.  

 

Intervjuerna sammanställdes på ett sådant sätt att vi satt tillsammans alla tre och lyssnade på 

ljudbandet och analyserade svaren. Detta för att undvika eventuella missförstånd, 

missuppfattningar och personliga värderingar. Intervjun redovisades sedan i form av löpande text. 

En del av intervjufrågorna som har berört enkätfrågorna har vi sett ett samband och sammanställt 

dem tillsammans. Vi har valt att inte skriva ut tidsplanen för vårt genomförande på grund av att vi 

inte finner det som väsentligt i förhållande till vårt syfte.  
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6. Resultat och resultatdiskussion 

Vi har studerat och analyserat våra svar från enkäter och intervjuer utifrån två frågeställningar. 

Den första är skillnader i hur den aktiva respektive den passive ledaren betraktar sin 

yrkesidentitet, och den andra är om det finns samband i antal yrkesverksamma år och skillnader i 

hur de betraktar sin yrkesidentitet.  

6.1 Hur påverkas idrottslärarens syn på idrottsämnet i skolan när denne samtidigt är aktiv 
ledare i föreningslivet?  
 
Vi har här delat upp enkäterna efter om man är aktiv i föreningslivet eller om man är passiv, 

hälften av de tillfrågade var aktiva och hälften var passiva. Vi kommer här att jämför dessa två 

kategorier mot varandra och knyta det till aktuell forskning och se samband och Skillnader. 

 
Undervisar i ett ämne 
Aktiva i föreningslivet 

Ja(4st)
Nej(10st)

 

Passiva i föreningslivet 

Ja(9st)
Nej(5st)

 
Figur 5 
 

I vårt resultat ser vi en skillnad i vår undersökning, lärare som är aktiva inom föreningslivet 

undervisar generellt i bara ett ämne alltså ettämneslärare och lärare som inte är aktiva inom 

föreningslivet undervisar generellt i två ämnen alltså tvåämneslärare. Karlefors delar upp 

idrottslärare i ämnesspecialist och generalist, hon menar att ämnesspecialisten är ettämnesläraren 

och tycker att det är viktigt att elever har vissa basfärdigheter som lärs ut genom en viss metodik. 

Generalisten är ofta flerämneslärare och arbetar mer mot en inordnad kod där ämnesinnehållet 

understryks av att eleverna själva styr sin undervisning. Här kan vi dra paralleller till det Ekberg 

(2000) menar på att undervisningen påverkas av tidigare upplevelser, sitt habitus, alltså kort och 
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gott vad man har tagit med sig utifrån tidigare erfarenheter. Detta kan vi även knyta till vad 

Annerstedt (1991) säger att; anpassningen till yrket idrottslärare påverkas av många olika 

faktorer, T ex individens samhälleliga förutsättning. En stor del sker på samma sätt också genom 

tidigare idrottsliga rutiner och detta influerar synen på värderingar, normer och även 

undervisningen.  Karlefors menar också på att den enskilda lärarens yrkesidentitet är påverkad 

dels av föreningslivet och dels av tidigare erfarenheter som exempelvis aktiv utövare, ledare. 

Generalister, anser att det är mindre viktigt för elever att få kunskap i olika idrottsaktiviteter än 

vad ettämnesläraren tycker.  

 

Enligt skolverkets rapport från (2002) står det att bollspel är den vanligaste förekommande 

aktiviteten på skolan, men lärarna vill främja eleverna till livslångt aktivt liv. Karlefors (2002) 

menar också att större delen av lärarna anser sig vara ämnesspecialister vilket stämmer överens 

med våra enkäter och intervjuer. Ämnesspecialisterna visar sig i vår undersökning vara aktiva 

inom föreningslivet vilket kan medföra att undervisningen blir något färgad av detta. Ett annat 

problem som Annerstedt (1991) menar på är att idrottslärare är osäkra i sin roll när de går från 

rollen idrottsledare/utövare till att bli idrottslärare, han menar också på att detta problem blir mer 

markant när det gäller ettämnesläraren, detta fick vi också belägg för i vår intervju, där lärarna 

också påpekade de problemen som uppstod vid deras övergång från att vara aktiv till att bli 

pedagog. Det kunde vara att det under specifika idrotter blev mer av ren elitträning och därmed 

inte pedagogiskt för eleverna.  

”Jag tog mina lektioner rakt av efter vad vi tränade när jag vara aktiv. Jag tänkte inte ens om 

detta var bra för eleven eller inte”. 

 Vi kan också titta på att de som är aktiva inom föreningslivet generellt är ettämneslärare och att 

deras undervisning enligt skolverkets rapport från 2002 är mer fokuserad på egna erfarenheter 

som inte stämmer överens med det som prioriteras i skolan. 
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Pedagogiska fördelar med tjänstgöring i flera ämnen. 
 
Aktiva i Föreningslivet 

Ja(4st)
Nej(10st)

 

Passiva i föreningslivet 

Ja(9st)
Nej(5st)

 
Figur 6 

 

Här kan vi se kopplingar till föregående fråga där vi såg att de som oftast är aktiva i 

föreningslivet är ettämnesläraren, och att läraren då enligt Karlefors (2002) har svårare för 

samverkan och att arbeta i arbetslag. Det är ett större antal flerämneslärare som har mer av en 

generalistidentitet, vilket kan bero på att de får större insikt i hur andra ämnen arbetar och 

resonerar både under sin utbildningstid och i yrkeslivet.  

 

Viktiga element i skolans idrottsundervisning 

På vår enkät skrev vi också ut några påståenden som vi ville att de skulle ta ställning till. Lärarna 

skulle kryssa i de tre viktigaste och de tre minst viktiga uppgifterna i skolans idrottsundervisning.  

 

Passiva i föreningslivet    Aktiva i föreningslivet 

Mest viktigt 

Lära sig att
samarbeta 
(7st)
Övrigt(35st)

Kunskaper i
idrottsaktivite
ter (0st)

 

Mest viktigt 

Kunskaper i
idrottsaktivite
ter (6st)
Övrigt(36st)

Lära sig att
samarbeta
(0st)

 
Figur 7 
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Om vi tittar på vad lärarna prioriterar som viktigast och vad de prioriterar som minst viktigt, är de 

relativt överens när det gäller det som är minst viktigt. Men om vi tittar på det viktigaste så ser vi 

en viss skillnad. Lära sig sköta sin hälsa och ha roligt genom fysisk aktivitet är högt prioriterat av 

båda grupperna, men om vi sedan tittar på vad det tredje alternativet så prioriterar de aktiva 

”kunskaper i idrott” medan de som är passiva i föreningslivet prioriterar ”samarbete”. I 

skolverkets rapport (Rapport, idrott och hälsa, 2002) står det att lektionerna styrs till en viss del 

av lärarens syn på vad som är viktigt för eleverna att lära sig. Det står också att det allra 

viktigaste enligt lärarna är att ”eleverna ska ha roligt genom fysisk aktivitet” och på andra plats 

kommer ”lära sig att samarbeta” här stämmer det överens med vad de ”Passiva” tyckte. Något 

som vi också kan koppla vår studie till är att i skolverkets rapport står det att ”Tvåämneslärare 

anser att det är mindre viktigt för elever att få kunskaper i olika idrottsaktiviteter än vad 

ettämneslärare tycker”, här ser vi tydliga kopplingar till vårt resultat. Om vi tittar i Lpo 94 ser vi 

att bollspel inte är speciellt prioriterat i undervisningen men ändå upptar en stor plats. Det är de 

som oftast är fysisk aktiva på fritiden som gillar ämnet mest, här kan vi dra anknytningar till 

idrottsrörelsens starka inflytande över ämnet.  

 

Synen på samverkan med föreningslivet i undervisningen 
 
Aktiva i föreningslivet 

Ja(3st)

Nej(0st)

Vid något
enstaka
tilfälle(11)

 
 

Passiva i föreningslivet 

Ja(0st)

Nej(5st)

Vid något
enstaka behov
(9st)

 

Figur 8 
 

Lärare som är aktiva inom föreningslivet är enligt vår studie mer positivt inställd till att 

samarbeta med andra föreningar utifrån sin lärarroll, som vi har nämnt tidigare påverkas 

undervisningen av tidigare upplevelser och erfarenheter. En koppling kan göras till om lärarna är 

anknutna till föreningslivet som då mer påverkar hur innehållet och lärandesituationen ser ut. 
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Detta styrks också av det Karlefors (2002) säger när hon skriver att problem uppstår när 

exempelvis ämnesspecialisten vill arbeta utifrån en undervisning som främst styrs av läraren, men 

deras skolplaner strävar mot en integrerad undervisning. Enligt vår studie är det 

ämnesspecialisten (aktiv) som vill ta hjälp av föreningslivet medan generalisten (passiv) är mer 

negativt inställd till detta. Under våra intervjuer berättade lärarna om sin syn på att involvera 

föreningslivet i undervisningen. Tvåämneslärarna tog upp några punkter som skiljer en lärare i 

idrott och hälsa från en idrottsledare, en av dessa var ansvarsfrågan. De menade att idrottsledaren 

behöver endast ta hand om ungdomar som kommer, mer eller mindre frivilligt, till deras 

aktiviteter. Läraren däremot, har ett ansvar att undervisa alla elever, eftersom eleverna måste 

infinna sig på lektionen oavsett inställning till ämnet. Den intervjuade menade också att 

idrottsläraren därför måste ha en bredare kunskap, inte bara inom olika idrotter, utan även de 

didaktiska och pedagogiska kunskaper som alla lärare bör ha. Lärarna ansåg även att den stora 

skillnaden mellan en idrottslärare och en idrottsledare ligger i synen på kunskap och människor. 

En annan lärare uttryckte skillnaderna så här: 

 

”Jag tror att ledaren har nog djupare kunskaper i sin specifika idrott, men när det gäller 

kunskapsområdet idrott som helhet så har läraren både djupare och bredare kunskap. För det 

andra så tror jag att man har en mer väldefinierad syn på vad kunskap står för, hur man vill 

jobba med ämnet som verktyg. Bättre redskap, arbetsmetoder och förhoppningsvis så har man 

ett gemensamt synsätt och förhållningssätt till eleverna. Läraren måste ju anpassa sig till en 

mycket mer heterogen grupp än vad en ledare måste”. 

 

Det togs även upp att eftersom eleverna inte är på lektionen av fri vilja måste idrottsläraren i en 

högre grad än idrottsledaren kunna motivera eleverna. Den skillnaden skall för en lärare vara 

klar. Vidare framhålls det att det är viktigt att förankra arbetet i teorier för att lärarna skall kunna 

sälja ämnet idrott och hälsa bättre. Lärarna talade också om att de måste se på de moment de 

håller på med utifrån en lärares perspektiv och inte föreningsidrottens perspektiv. Idrottsläraren 

behöver inte följa volleybollförbundets regler och rekommendationer utan man skapar egna 

regler beroende på vilken målgrupp de jobbar med. 
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Sammanfattning 
 

Vi har tagit upp frågor samt tagit del av intervjuer för att få en bild av om det finns något 

samband mellan den aktiva ledaren i föreningslivet och hur de betraktar sin yrkesidentitet? Vi har 

sett klara skillnader på alla frågor och vi kan dra paralleller till det Karlefors säger när hon tar 

upp specialister och generalister. I alla frågor har de som är aktiva inom föreningslivet uppfyllt 

det kriterier som Karlefors använder när hon klassificerar specialister, på liknande sätt har de 

passiva uppfyllt de kriterier som hon använder för att klassificera generalister.  Slutsatsen blir att 

det är fler som är engagerade i föreningslivet är ettämneslärare, vilket också påverkar deras sätt 

att betrakta idrottsämnet i skolan. 
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6.2 Hur påverkas idrottslärarens syn på idrottsämnet i skolan av antalet tjänsteår? 
 
Vi har valt att titta på om det finns något samband mellan kort yrkeserfarenhet och lång 

yrkeserfarenhet samt hur de betraktar sin yrkesidentitet. Vi har delat upp tjänsteår i två grupper, 

tidigare år respektive senare år. Vår definition på tidigare år är 0-6 år och vår definition på senare 

år är 6 år och uppåt orsaken till denna uppdelning är att vi ville detektera ifall det kunde vara 

någon skillnad på de idrottslärarna som påbörjade sin utbildning för ca 10 år sen i jämförelse med 

dem som påbörjade den tidigare än så eftersom utbildningen till tvåämneslärare blivit allt 

vanligare under de senaste 10 åren. 

 

Idrottsverksamhet under barn och ungdomstid 

 

0>6år 
Ja, i en
idrottsförenin
g och
tävlade(14st) 

Ja i en
idrottsförenin
g men jag
tävlade
inte(0st)
ja, på egen
hand eller
tillsammans
med
kamrater(0st)
Nej(0st)

 

<6år 
Ja, i en
idrottsförening
och
tävlade(12st)

Ja i en
idrottsförening
men jag
tävlade
inte(0st)
ja, på egen
hand eller
tillsammans
med
kamrater(2)
Nej(0st)

Figur 9 
 

Vi ser att alla lärare har varit aktiva under sina barn- och ungdomstid. Här kan vi se en koppling 

till vad Annerstedt (1991) kom fram till i sin undersökning. Hans undersökning visar att de flesta 

som sökte sig till idrottsläraryrket varit aktiva inom tävlingsverksamhet samt varit medlemmar i 

idrottsklubbar under deras barn och ungdomstid. Skillnaden som vi kan se mellan läraren med 

flera års yrkeserfarenhet och de med färre år tror vi beror på att antal sporter och 

idrottsmöjligheter har ökat under senare år. Många idrotter och aktiviteter fanns inte när de äldre 

växte upp. Detta tror vi är skillnaden till denna marginella skillnad. 
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Pedagogiska fördelar med tjänstgöring i flera ämnen 

<6år    0>6år 

Ja(4st)
Nej(10st) 

 

Ja(9st)
Nej(5st) 

 
Figur 10 
 
Undervisar i ett ämne 
 
<6år    0>6år 

Ja (3st)
Nej (11st)

 

Ja (10st)
Nej (4st)

 
Figur 11 

Den övervägande del som har fler tjänsteår undervisar endast i ett ämne och denna kategori 

tycker samtidigt att det inte finns särskilt mycket pedagogiska fördelar med att undervisa i fler 

ämnen. Den kategorin med färre år tycker precis tvärtom. Här ser vi klara kopplingar med vad 

Karlefors (2002) tar upp om två olika yrkeskategorier hos idrottslärare, en generalist och en 

ämnesspecialist. Ämnesinnehållet styrs av att eleverna styr sitt eget lärande och utvecklar sina 

kunskaper i ledarskap och ansvarstagande. Specialisten vill att undervisningen skall styras av 

läraren och kan få problem när skolplaner strävar mot en integrerad undervisning. Karlefors säger 

att majoriteten av idrottslärare är specialister och att det kommer att blir fler och fler generalister 

eftersom allt fler tvåämneslärare utbildas. 
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Vi ser även kopplingar till det Rønholt (1996) tar upp i hans undersökning om hur läraren handlar 

i idrottsundervisningen. 

 

• Den ämnesmässiga som har ämnet som mål. Läraren bestämmer undervisningen efter 

ämnesmålet 

• Den organisatoriska vars ämnesinnehåll är präglat av elevers förutsättningar. 

 

Vår studie visar stöd för båda dessa teorier. Den kategorin med färre yrkesår är fler 

tvåämneslärare och dessa är mer positiva till att undervisa i flera ämnen. Detta är vad Karlefors 

skulle kategorisera som generalist och de med fler yrkesår som specialister. Om man tittar enligt 

Rønholt skulle detta innebära att gruppen med fler yrkesår som enligt Karlefors är specialister är 

ämnesmässiga eftersom läraren bestämmer undervisningen och innehållet. Den kategorin med 

färre yrkesår som enligt Karlefors är generalister skulle enligt Rønholt vara organisatoriska 

eftersom de sätter eleven i centrum och eleverna själva styr sin undervisning. Detta styrks även i 

vår undersökning. 

 
Idrottsämnets status bland idrottslärarna 
 

<6år 

Idrott och Hälsa     Andra ämnen 
är mycket viktigare    är mycket viktigare 
� 3st � 2st � 2st � 7st �  �  � 
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0>6år   

Idrott och Hälsa     Andra ämnen 
är mycket viktigare    är mycket viktigare 
� �4 � 2st � 8st �  �  � 
Figur 12 
 

Här visar vår studie på att alla tillfrågade idrottslärare anser sitt ämne minst lika viktigt eller 

viktigare än andra ämnen. Svaren är jämt fördelade inom båda kategorierna och vi tror att de små 

skillnader som finns endast beror på individuella åsikter. 

 

Viktiga element i skolans idrottsundervisning 

På vår enkät skrev vi också ut några påståenden som vi ville att de skulle ta ställning till. Lärarna 

skulle kryssa i de tre viktigaste och de tre minst viktiga uppgifterna i skolans idrottsundervisning.  

<6år      0>6år 
Mest viktigt 
 
Lära sig sköta sin hälsa 
   

      Ha roligt genom fysiskaktivitet  
 
      Bättre självförtroende 

 
Kunskaper i idrottsaktiviteter 
 
Förbättrad fysik 
 
Prova på många olika  
idrottsaktivitet  
 
Lära sig att samarbeta  
 
Annat  
 
Kunskaper om idrott som 
samhällsfenomen 

 
 
12st
 
9st 
 
6st 
 
5st 
 
4st 
 
4st 
 
 
1st 
 
1st 
 
0st 

Mest viktigt 
 
Lära sig att sköta sin hälsa.  
 
Lära sig att samarbeta  
 
Prova på många olika  
idrottsaktivitet  
 

      Ha roligt genom fysiskaktivitet  
 

      Förbättrad fysik  
  

Kunskaper om idrott som 
samhällsfenomen 
 
Bättre självförtroende 
 
Kunskaper i idrottsaktiviteter  
 
Annat  

 
 
14st 
 
6st 
 
6st 
 
 
5st 
 
4st 
 
3st 
 
 
2st 
 
1st 
 
1st 

Figur 13 
 

På denna fråga är lärarna överens oavsett antal verksamma år. Det skiljer sig bara på två punkter. 

Detta är när det gäller att lära eleverna att samarbeta och synen på kunskaper inom 

idrottsaktiviteter. Enligt Karlefors (2002) är generalister de som sätter eleverna i centrum och de 
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skall styra sitt lärande och utveckla sina kunskaper i ledarskap och ansvarstagande. Dessa tycker 

även att eleverna skall undervisas i olika idrottsaktiviteter. Det skulle innebära att den kategorin 

med färre yrkesår är generalister. Enligt Rønholt (1996) skulle dessa vara organisatoriska. Detta 

medan de med fler yrkesår är mer av en specialist. Under våra intervjuer var detta något som de 

med mindre antal yrkesår även poängterade och berättade att samarbete är något de använder sig 

av i sina lektioner på ett eller annat sätt. 

”Jag försöker alltid att blanda in samarbete i mina lektioner. Det ger eleverna bra träning inför 

arbetslivet”. 

 
Idrottslärarens inställning till samverkan med föreningslivet 
 
<6år    0>6år 
 

Ja(3st)

Nej(0st)

Vid enstaka
tilfälle(11st)

 

Ja(0st)

Nej(5st)

Vid enstaka
tillfälle(9st)

 
Figur 14 
 
Vår studie visar här klara kopplingar till Karlefors (2002) i hennes studie angående 

ämnesspecialist eller generalist. Karlefors menar här på att ämnesspecialisten anser att det är 

viktigt att läraren lär ut en viss metodik och att samverkan endast skall ske vid speciella tillfällen. 

Generalisten däremot använder sig av handledarskap där ämnesinnehållet skall betona att 

eleverna styr sitt lärande. Generalisten har inga problem att arbeta i arbetslag. 

Vi ser även kopplingar till tidigare nämnd undersökning gjord av Rønholt (1996).  

Den kategorin med mindre antal yrkesår är här enligt Karlefors generalister som inte vill ta hjälp 

från föreningslivet och tycker att eleverna skall styra sin undervisning. Den kategorin fler antal 

yrkesår är specialister som är positiva till att ta hjälp från föreningslivet och tycker att läraren 

skall sköta undervisningen. Enligt Rønholt skulle den kategorin med mindre antal yrkesår bli 

organisatoriska och den kategorin med fler antal yrkesår skulle bli ämnesmässiga.  
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Sammanfattning 
 

Vi har tagit del av intervjuer och enkäter för att detektera ifall det finns något samband mellan 

antal aktiva år och hur man ser på sin yrkesidentitet. Vi har upptäckt likheter och kunnat dra 

paralleller med Karlefors från hennes studie där hon tar upp om specialister och generalister. Vi 

ser i vår studie att i alla frågor representeras specialister och generalister i form av att den 

kategorin med mindre antal yrkesår är generalister och den med fler är specialister. Vi ser även i 

vår studie kopplingar till Rønholt som i sin studie tar upp olika handlingssätt hos en lärare. Den 

kopplingen som finns till Karlefors finns även till Rønholt som konsekvent visar att den kategorin 

med mindre antal år handlar organisatoriskt och de med fler är ämnesmässiga. Som slutsats kan 

vi säga att antal yrkesverksamma år påverkar lärarens anblick på idrottsämnet i skolan. 
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 7. Diskussion 

7.1 Reliabilitet 
 
Kvale (1997) och Trost (2001) anger begreppet reliabilitet som pålitlighet. Med det menas hur väl 

mätinstrument motstår olika slumpinflytanden, med andra ord hur tillförlitligt det är. Pålitligheten 

av vår undersökning är beroende av de svar som idrottslärarna har gett oss. Svaren vi har erhållit 

har styrts av uppriktighetsgraden hos de tillfrågade. Graden av pålitlighet är även beroende av 

vårt sätt att tolka, analysera och bearbeta informationen. Vi finner att våra resultat är tillförlitliga, 

detta grundar vi på: 

 

• Vi har gett alla tillfrågade likadana yttre förutsättningar i form av samma tid, antal dagar 

och vid samma tillfällen. 

• Vår undersökning innefattar både en skriftlig enkät och en muntlig intervju. Frågorna på de 

båda har innefattat samma tema i de båda metoderna. Idrottslärarnas svar har varit 

likvärdigt både på enkät- och intervjufrågorna, vilket vi anser höjer trovärdigheten. 

Enkäterna var utformade med frågor som gjorde det möjligt att selektivt välja ut 

intervjupersonerna efter ålder och kön och bakgrund. Detta för att få fram eventuella 

skillnader. 

• Vi har även genomfört två pilotstudier. En enkät och en intervju, detta gjorde vi för att 

prova vår intervjuteknik och titta på funktionaliteten av våra enkätfrågor (bilaga 1) samt vår 

intervjuguide (bilaga 2). 

• Vi har använt oss av flest öppna frågor i både enkäten och intervjuerna, detta för att undvika 

ledande frågor som kan påverka den svarande. 

• Alla tre har varit medverkande under analyserandet av ljudbandet. Detta för att undvika 

misstolkningar och personliga värderingar. Vi använde oss av samma teknik vid analysen 

av enkätresultaten.  

• Enkät och intervjuundersökningen har vi gjort på tre olika skolor i olika städer och erhålligt 

liknande svar vilket stärker reliabiliteten på vår undersökning. 

• Vi har kunnat använda oss av tidigare forskning. 
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Dock måste vi se till att detta är en liten undersökning och vi kan inte generalisera alla 

idrottslärare utan endast dra en slutsats utifrån vårt urval. Det skulle behövas en rikstäckande 

undersökning i de frågor vi studerat, för att kunna göra en slutgiltig bedömning. 

7.2 Validitet 
 

Syftet med denna undersökning är att studera idrottslärarnas yrkesidentitet. Vi vill ta reda på vad 

som påverkar idrottslärarens yrkesidentitet. Vi har använt oss av två frågeställningar. Finns det 

samband mellan den aktiva ledaren i föreningslivet och hur man betraktar sin yrkesidentitet? 

Kvale (1997) och Trost (2001) anger begreppet validitet som överensstämmelse, alltså ett mått på 

hur väl man studerar det man avser att undersöka. Efter att vi har studerat och analyserat svaren 

på enkäten och intervjuerna tycker vi att det har gett oss en bra bild på hur idrottslärarens 

yrkesidentitet ser ut. Validiteten bör vara hög eftersom svaren går att använda för att visa på 

resultat som har med syftet att göra och vi har granskat svaren kritiskt. Något som bör stärka 

validiteten ytterligare är att vi har vid analysen och tolkningen av resultatet använt oss av 

teoretiska begrepp som är baserat på empirisk forskning. Intervjuguiden och enkäterna var 

noggrant utformade för att belysa idrottslärarens yrkesidentitet som var väsentligt för att uppnå 

vårt syfte. På grund av att vi har haft ett urval till intervjuerna bestående av tjänsteår och 

bakgrund har det gett oss en klarare bild i eventuella skillnader. Vi anser att vi har fått svar på 

vårt syfte och menar därmed att undersökningen har hög validitet. 

 

7.3 Avslutande diskussion 
 
Efter vi genomfört vår studie har vi kommit fram till en del intressanta synpunkter. Vi har fått 

bekräftat våra föraningar angående rekryteringen till idrottsläraryrket. Majoriteten av 

idrottslärarna har en aktiv karriär bakom sig och är väldigt intresserade av sport. Detta tror vi är 

en av anledningar till att idrottslärarna trivs så bra med sitt yrkesval. 

 

Vi tolkar Karlefors (2002) studie som att det finns två typer av yrkesidentitet hos idrottslärare. 

Dessa är specialist och den andre är generalist. Vi instämmer med Karlefors tolkning att 

specialisten är ettämneslärare, som inte är särskilt positiv till ämnessamverkan och arbetar utifrån 

en lärarstyrd undervisning. Generalisten däremot är positiv till ämnessamverkan, eleverna skall 
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själva styra sitt lärande och utveckla sina kunskaper i ledarskap och ansvarstagande. Generalisten 

är ofta flerämneslärare och jobbar gärna i arbetslag. 

 

Efter vår studie, som är inriktad mot gymnasieidrottslärare, har vi hittat mycket som stämmer 

överens med det vi tolkar i Karlefors studie, som inriktar sig mot grundskolan. Vår studie visar på 

att de flesta idrottslärare är ettämneslärare. Detta innebär enligt Karlefors att majoriteten av 

idrottslärarna är specialister.  

 

Vi har funnit samband i hur idrottsläraren betraktar sin yrkesidentitet när vi har tittat på tjänsteår 

och hur aktiv ledare de är i föreningslivet. Tjänsteårsmässigt så är de yngre mer generalister samt 

de äldre mer specialister. När vi tittade på vilka som var aktiva ledare i föreningslivet fick vi även 

här ut en klar skillnad där de aktiva var specialister och de passiva i föreningslivet generalister. 

Vi har även hittat en del paralleller till vad Rønholt (1996) har tagit upp i sin undersökning. Här 

har vi sett att det Karlefors definierar som specialist eller generalist sammanfaller med vad 

Rønholt beskriver som ämnesmässig och organisatorisk. Det finns alltså starka kopplingar till 

dessa två studier angående idrottslärarnas identitet och sätt att agera i vår undersökning. 

 

Vi drar utifrån vår undersökning slutsatsen att de äldre är aktiva ledare i föreningslivet och att de 

är mer specialister och mer ämnesmässiga. Under våra praktikveckor har vi också fått detta 

verifierat för oss, vi har upplevt att de äldre är mer färgad av föreningslivets influenser och att 

deras undervisning utgår mer ifrån läraren där specifika idrottskunskaper prioriteras. Vi upplever, 

liksom resultatet visar, att de yngre anser att det är vikigt med samarbetsövningar i 

undervisningen, medan de äldre inte anser det som särskilt viktigt. Detta tror vi bland annat beror 

på att idrottslärarutbildningen idag ser annorlunda ut mot förut. Vi tycker oss med stöd av 

resultaten märka en skillnad på rekryteringen av idrottslärarutbildningarna nu gentemot tidigare. 

Vi menar att det nu är mer inriktat mot en undervisning där läraren finns till stöd i elevernas 

lärande och där samarbete är en av bitarna som det koncentreras mycket på. Till skillnad från 

förut då det var mer inriktat mot kunskaper i olika idrottsaktiviteter och där läraren stod i centrum 

för undervisningen.  
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Något som vi tyckte var intressant i vår studie är att den visar att specialisten är positiv till att 

samverka med föreningslivet medan generalisten är positiv till samverkan inom skolväsendet. Vi 

tolkar det som att alla idrottslärare är positiva till samverkan men utifrån den miljö de känner sig 

trygga i. Specialisten är, enligt vår studie, på fritiden involverad inom föreningslivet och vi tror 

att de därför även är positiva till att samverka med dessa, medan generalisten är mindre 

engagerad i föreningsidrotten och därmed inte lika intresserad av att samverkan mellan dessa 

sker. Detta kan även bero på att generalisten tonar ned tävlingens och konkurrensens betydelse, 

delar som ingår i föreningsidrotten. Specialisten är mindre benägen att samverka med andra inom 

skolan, detta tror vi kan bero på att de vill fokusera på sitt ämne och ägna tiden till det som 

kretsar kring detta. 

 

 När det gäller de yngre lärarna har vi kommit fram till de oftare är tvåämneslärare, generalister 

och agerar organisatoriskt. De är negativa till att använda sig av föreningslivet i sin undervisning. 

I intervjuerna dök det upp att pedagogiken saknas i föreningslivet och att det är en markant 

skillnad på skolundervisning och föreningsidrott. Under dessa intervjuer framkom det även att de 

yngre lärarna upplever vissa problem i början av sin yrkeskarriär mycket på grund av att det blir 

svårt att ställa om sig från att vara aktiv utövare till att bli lärare. Det var lätt att använda sig av 

föreningslivets metoder på grund av egen osäkerhet. Vår uppfattning är att det är svårt att 

förändra de lärare som redan finns ute i arbetslivet. De idrottslärare som idag är specialister tror 

vi är av den bestämda åsikten och får det svårt att övergå till att vara generalist, men vi tror dock 

att detta kommer att bli en successiv förändring eftersom det utbildas alltfler tvåämneslärare.  

 

Gällande statusproblemet tror vi att den kommer att öka successivt allteftersom det utbildas fler 

och fler tvåämneslärare. Detta för att tvåämneslärare är bättre på att samarbeta med andra lärare 

och arbetar mer integrerat. Detta är något även Karlefors påpekar i sin undersökning. Samhället 

idag fokuserar mer och mer på människors hälsa och välmående det kan vi se på olika program 

på tv och ämnet är varje vecka i tidningar runt om i landet. Denna ökade fokusering och 

medvetenhet upplever vi kommer att hjälpa till att öka statusen på ämnet och därmed även 

statusen på idrottsläraren.  
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7.4 Reflektioner från ett lärarperspektiv 
 

Inför framtiden känner vi som kommande tvåämneslärare varav idrott och hälsa är ett av dem att 

statusen på vårt ämne kommer att höjas men att det kommer att behövas vissa ändringar för att 

det skall uppnå den status det förtjänar. Vi menar att man inte kan tillåta att eleverna, som det ser 

ut idag, kan välja bort ett så viktigt ämne som just detta. När vi själva reflekterar över vår 

identitet finner vi oss vara generalister och arbeta organisatoriskt. Vi känner även att vi genom 

denna undersökning har upptäckt vissa fallgropar på vägen. Vi är numera medvetna om 

eventuella problem som kan uppkomma i början av vår yrkeskarriär och vi är av den bestämda 

uppfattningen att vi genom denna undersökning kommer att undvika dessa lättare och vi kommer 

att komma bättre förberedda till vårt nya yrke. 

7.5 Förslag på fortsatt forskning 
  

Det skulle vara intressant att undersöka hur de berörda lärarna agerar i sin undervisning i 

praktiken. Ett undersökningsförslag skulle vara att göra en ny studie där det undersöks hur lärarna 

egentligen utför sina lektioner. Detta skulle man bland annat kunna göra genom att observera om 

de i praktiken håller sig till de normer som en pedagog ska följa eller om det endast är något som 

de säger att de gör. Det skulle även vara intressant att undersöka vad eleverna har för uppfattning 

om hur undervisningen ser ut och hur de upplever lärarens ledarskap. 
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9. Bilaga 1 

 
Idrottslärarens yrkesidentitet 
 
1. Kön.   Man  Kvinna 
 
2. Ålder: ……………………. 
 
3. Undervisar du något mer ämne än idrott och hälsa?   Ja  Nej 
 
4. Ägnade du dig åt någon idrottsverksamhet på fritiden under din barn- och ungdomstid? 
 Ja, i en idrottsförening och tävlade. 
 Ja i en idrottsförening, men tävlade ej. 
 Ja, på egen hand eller tillsammans med kamrater. 
 Nej 
 
5. Är du aktiv inom föreningslivet nu?  Ja  Nej 
 
Om ja på föregående fråga som utövare eller ledare?....................................................... 
 
6. Hur många år har Du arbetat som idrottslärare? ................................................ 
 
7. Hur kom det sig att du blev idrottslärare? ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
8. Vad vill du förmedla som idrottslärare? ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
9. Finns det några pedagogiska fördelar med att undervisa i fler ämnen än bara idrottsämnet, som 
Du ser det? � Ja  � Nej 
Om ja, förklara varför ....................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………… 
 
10.Hur trivs du med arbetet som lärare i Idrott och Hälsa? 
Mycket liten      Mycket stor 
trivsel      trivsel 
�  �  �  �  �  �  � 
        
 
11. Hur viktigt tycker du att ämnet Idrott och Hälsa är i jämförelse med andra 
ämnen? 
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Idrott och Hälsa     Andra ämnen 
är mycket viktigare    är mycket viktigare 
�  �  �  �  �  �  � 
 
 
 
12. Fördelar ni ser med att jobba ämnesövergripande tillsammans med andra lärare? 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
  
13. Nackdelar ni ser med att jobba ämnesövergripande tillsammans med andra lärare? 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
 
14. A. Kryssa för de. enligt Din mening , Tre minst viktiga uppgifterna för skolans 
idrottsundervisning. i rutorna till vänster 
B. Kryssa för de, enligt Din mening, Tre mest viktiga uppgifterna för skolans 
idrottsundervisning, i rutorna till höger 
 
Minst  Det viktigaste med skolans idrottsundervisning är att   Mest 
viktigt  eleverna får:      viktigt 
A      B 
�  utveckla sin kreativitet     � 
�  förbättrad fysik    � 
�  bättre självförtroende     � 
� kunskap i idrottsaktiviteter    � 
� lära sig att samarbeta     � 
�  lära sig att konkurrera     � 
�  kunskaper om idrott som samhällsfenomen   � 
�  prova på många olika idrottsaktiviteter    � 
�  lära sig att använda kunskaper från andra ämnen   � 

i ämnet Idrott och Hälsa.     
�  ha roligt genom fysisk aktivitet    � 
�  springa av sig. Eleverna sitter så mycket idag   � 
�  lära sig att sköta sin hälsa     � 
�  tävla      � 
�  annat? .......................................................................................... � 
 
 
 
15. Tycker du att du som idrottslärare skall ta hjälp i din undervisning av föreningslivet? 
 
� Ja  � Nej  � Vid något enstaka tillfälle 
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16. Om du svarat ja eller vid enstaka tillfälle på tidigare fråga. Vilka möjligheter ser du med att 
samarbeta med föreningslivet i din undervisning? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
17. Om du svarat nej eller vid enstaka tillfällen på fråga 15. Vilka svårigheter respektive 
nackdelar ser du med att samarbeta med föreningslivet i din undervisning? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
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10. Bilaga 2 

 
Intervjuguide 
 
Fråga 1. Var dina föräldrar aktiva idrottare inom någon förening under dina uppväxt år? 
 
Fråga 2. Upplevde ni några problem i början av er yrkeskarriär?  
 
Fråga 3. Vad vill ni att era elever skall besitta för kunskaper efter dina lektioner? 
 
Fråga 4. Vad är det som får dig att trivas med ditt arbete som idrottslärare? 
Vad är det som får dig att inte trivas med ditt arbete idrottslärare? 
 
Fråga 5. Hur ser du på idrottsämnets roll i skolan? Vad är det till för? 
 
Fråga 6. Vilken status tycker du att du som idrottsläraren har i skolan? 
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