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Sammanfattning 

Idrott och hälsa har präglats av momentet rörelse sedan ämnet introducerades i skolan. I 

samband med att Lpo94 infördes skulle ämnet få en tydligare hälsoaspekt. Men då läroplanen var 

otydlig gav det lärarna utrymme att själva tolka innehållet skedde inga större förändringar. I 

dagens läroplan Lgr11 står det däremot tydligare vad ämnet skall innehålla och en del stora 

teoretiska block finns med. Trots detta har ämnet, enligt skolinspektionen, inte förändrats 

nämnvärt. 94 procent av lektionsinnehållet riktar sig fortfarande åt momentet rörelse, som är ett 

av de tre huvudmomenten. Denna studie är baserad på sex stycken kvalitativa intervjuer med 

lärare i Idrott och hälsa på grundskolans senare år, i syfte att komma åt lärarnas uppfattningar om 

vilka faktorer som styr dem att arbeta som de gör. Studien utgår från Gunn Imsens utvidgade 

ramfaktorteori för att finna vilka ramar som enligt lärarna påverkar dem i undervisningen av 

ämnets teoretiska delar. 

Resultatet visar att lärarna uppfattar att det finns ett par gemensamma faktorer som styr dem i 

undervisningen. De är bland annat bristen på undervisningstid i förhållande till den stora mängd 

innehåll som finns i läroplanen som enligt lärarna tvingar dem till att prioritera bland innehållet. 

Vad gäller de resursrelaterade ramarna uttrycker lärarna att de saknar moderna hjälpmedel som 

övriga lärare på skolan ser som en självklarhet, dessutom saknas en lärobok som är uppdaterad 

och riktad mot ämnet. Lärarna i studien efterfrågar också tillgång till en teorisal i anknytning till 

idrottshallen. Studien bidrar till att skapa en förståelse för vilka de olika ramarna upplevs vara och 

hur de olika ramarna enligt lärarna styr innehållet på lektionerna i Idrott och hälsa. Den bidrar 

också till att ifrågasätta Imsens teori, där traditioner kring ämnet tycks fungera som en sjätte ram 

som påverkar undervisningen i Idrott och Hälsa.   

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, Intervju, Lärare, Ramfaktorteorin  
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Inledning 

Få skolämnen väcker lika mycket känslor och debatteras så pass frekvent idag som Idrott och 

hälsa. Skall det verkligen vara obligatoriskt frågar sig vissa debattörer, medans andra menar att det 

borde vara ett dagligt inslag i skolans schema. En del vill helt ta bort ämnet då det bidrar till 

utanförskap medan andra vill göra om ämnet från grunden om det skall finnas kvar. Suzanne 

Lundvall ger sin syn på ämnet då hon granskade nationella och internationella studier.  

I den digra flod av studier och data som jag mött i min genomgång, träder en 
motsägelsefull bild av ämnet fram: ämnet är omtyckt men ändå oomtyckt, ger kunskap 
men ändå inte "rätt kunskap", förstärker känslan av kompetens hos de redan kompetenta 
och förmedlar på samma gång det motsatta hos andra. Ämnet bidrar till att bevara 
könsskillnader och stereotypa uppfattningar om kropp, kön och rörelse- men erbjuder 
samtidigt möjlighet till gränsöverskridande. Ämnet ges legitimitet av beslutsfattare, men i 
praktiken blir legitimiteten svag i relation till andra skolämnen. Sammantaget verkar 
ämnet ha både förlorat och samtidigt behållit sin kärna, en kärna som inte har det 
formella stödet i styrdokumenten, men som samtidigt möter en majoritet av eleverna och 

andra intressenters förväntningar.1  

 En spännande och oviss framtid för ämnet som för många väcker starka minnen då det 

diskuteras. Men ämnet är inte längre det traditionella idrottsämnet där man samlades och jagade 

efter en boll under en timmes tid eller tävlade i olika friidrottsgrenar gentemot klasskamraterna. I 

alla fall inte på papperet. En del förändringar inom ämnet har ägt rum i och med att läroplanerna 

har omarbetats och uppdaterats. Ämnet räknas idag som ett kunskapsämne som de flesta andra 

ämnena i skolan. Ämnets centrala innehåll visar inte bara på praktiska aktiviteter som skall 

bedömas utan på en rad teoretiska kunskaper som lärarna under den knappa tiden skall förmedla 

samt säkerställa att eleverna har tagit till sig. Trots att det i läroplanen från Lpo 94 innehåller 

teoretiska delar får ämnet ofta kritik för att lärarna inte lägger nog med tid på de inslagen. Det är 

fortfarande den traditionella idrottsundervisningen som dominerar på lektionerna, där lektionerna 

är starkt influerade av föreningsidrotten. Samma upplevelser har jag delvis från mina 

praktikperioder, det skall dock tilläggas att en del skolor har kommit betydligt längre än andra i 

det teoretiska arbetet. Idrottslärarna har sedan länge gjort sin års-planering och under de tillfällen 

som jag har fått planera och leda lektioner med några teoretiska inslag är lätträknade. De verkar 

dessutom råda en kultur bland skolorna att på idrottslektionerna, då skall eleverna röra på sig och 

inte ägna sig åt något teoretiskt. Ibland har jag skrivit ned det viktigaste på en whiteboardtavla 

vilket eleverna har fått försökt att memorera eftersom ett anteckningsblock på Idrott och hälsa-

undervisningen verkar vara lika otroligt som ett handbollsmål i matematikundervisningen. Vid 

enstaka fall har jag flyttat idrottsundervisning in till ett vanlig skolklassrum. Till dessa lektioner 

har eleverna iallafall med sig penna och papper, men jag har aldrig sett vare sig en anteckningsbok 

                                                 
1 Lundvall (2004), s. 36. 
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eller undervisningsbok i ämnet vilket skulle underlätta för eleverna att ta till sig kunskapen och 

samtidigt underlätta för läraren som kan se till att eleverna kommer inlästa och förberedda till 

lektionerna. Som jag skrev tidigare innefattar det centrala innehållet nu för tiden en del teoretiska 

block. Det är då märkligt att undervisningen inte har utvecklats snabbare i ämnet. Jag ämnar med 

min uppsats att ta del av idrottslärares tankar och idéer kring ämnets teoretiska inslag, om vilka 

faktorer det är som styr lärarna i deras undervisning.  
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Bakgrund 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ämnet Idrott och hälsa som genomfördes 2012 är vad 

man brukar kalla en sågning längst med fotknölarna av ämnet. I sammanfattningen går det att läsa 

att "eleverna känner i mycket liten utsträckning till vad det förväntas lära sig..."2 Rapporten tar 

senare i sammanfattningen upp att lektionerna är så inriktade på kunskapsområdet rörelse att det är 

högst tveksamt om eleverna ens har en möjlighet att uppnå de övriga kunskapsområdena i 

ämnet.3 Det är med bakgrund till ovanstående granskningar som man kan förstå varför till och 

med tidigare utbildningsministrar har ifrågasatt ämnets vara eller icke vara i skolan4  

Ämnet ur ett historiskt perspektiv 

Om man ser på ämnet ur ett historiskt perspektiv har alltid rörelse stått i fokus. Redan runt förra 

sekelskiftet hade gymnastik i skolan etablerats, friska disciplinerade medborgare skulle nu utbildas 

med hjälp av Linggymnastiken, allsidiga kroppsrörelser som skulle stärkta kroppen.5 Oftast 

bedrevs idrotten i klassrummen eller ute på skolgården gemensamt. Då idrotten var inspirerad av 

militärövningar stod flickorna oftast helt utan idrottsliga inslag i skolan.6 Men den moderna 

idrottsrörelsen växte sig allt starkare i landet med succé olympiaden 1912 som krona på verket 

och föreningsidrotten kom att påverka även skolgymnastiken. Nu började dessutom 

undervisningen att rikta sig åt båda könen. Ämnet utvecklades och man frångick den klassiska 

gymnastiken alltmer och idrotten, lekmomenten och olika spel tog över allt mer. Ämnet bytte 

namn från Gymnastik till idrott och vidgades.7 Redan på 1980-talet såg man likartade problem 

som dagens, där allt för mycket fokus låg på rörelse och framförallt bollspel. Lärarnas egna 

idrottsliga bakgrund styrde lektionernas innehåll och lärarna själva ville få eleverna att lära sig 

samarbeta, lösa konflikter och socialisera. 1994 kom en nya läroplan där ämnet nu hette idrott 

och hälsa för första gången och det gjordes en tydlig markering för att hälsa skulle ingå i ämnet. 

Återigen fastslog dock utredningar att ämnet var starkt präglat av idrott, främst bollspel och 

bollekar av olika varianter samtidigt som den fortbildning samt litteratur som lärarna använde sig 

av nästan enbart kom från idrottsrörelsen.8 

Fram till 1970-talet debatterades flitigt skolidrottens minst sagt bristande förutsättningar. 

Gymnastiksalar saknades runt om i landet och debattörer påstod att det i framtiden kommer vara 

                                                 
2 Skolinspektionen (2012), s. 6. 
3 Ibid. 
4 Annerstedt m.fl., (2001), s. 203. 
5 Raustorp (2013), s. 30.  
6 Annerstedt (1989), s. 3. 
7 Ibid., s. 62. 
8 Lundvall (2004), s. 22. 
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en fara för folkhälsan om problemet kvarstår. Men under 1960-talet togs krafttag för att förändra 

förutsättningarna, gymnastiksalar byggdes runt om i landet och bara i Stockholmsområdet 

byggdes 89 st.9 Trots det kvarstår ett problem, om nu ämnet har genomgått en betydande 

förändring med fokus på hälsa och livsstil som skall ses som ett livslångt lärande, lever då 

idrottshallarna från 60-talet upp till dagens krav som finns på undervisningen? Dessutom visar 

statistik, dock från 2001, att endast 72,5 procent av skolorna har tillgång till idrottssal, medan 

siffran 1961 låg på 91 procent.  

Hälsa idag 

Idag, när vi vänder blickarna utanför skolans värld, ser vi en hälsotrend som växer för var dag. 

Varje år ökar intresset kring olika motionslopp och att hälsan är viktig för många människor idag 

råder det inga tvivel om. 

Det bör även poängteras att trots det faktum att det idag råder en träningstrend i samhället, 

har det moderna västerländska samhället ett stort problem. Det finns fler överviktiga människor 

än underviktiga i världen. I Sverige lider nästan hälften av alla vuxna av övervikt eller fetma.10 

Fetma ökar risken för andra sjukdomar som till exempel diabetes och högt blodtryck, vilket 

kommer påfresta sjukvården i framtiden om ökningen fortsätter. Från det att Lgr 11 infördes är 

det tydligt att Skolverket allt mer vill införa en kunskapsorienterad idrottsundervisning där det i 

ämnets syfte nämns att åren i skolan skal ge eleverna:  

"möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur 

man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att 

utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till 

psykiskt och fysiskt välbefinnande."11 

Samtidigt som det nu står tydligt att läraren ska ge eleverna möjligheter att lära sig mer på 

lektionerna än hur en fotboll passas eller hur ansatsen till ett längdhopp skall mätas ut ska lärarna 

dessutom anpassa undervisningen till varje elevs förutsättning och behov.12 Det kan ifrågasättas 

om lärarna under en Idrott och hälsa lektion når ut till alla elever och dess behov när 

undervisningen är så pass riktad mot ett kunskapsområde.  

Då ämnet får en sådan svidande kritik från skolinspektionen där det visar att 94 procent av 

lektionstiden ägnades åt kunskapsområdet rörelse, alltså bara 6 procent kvar till de övriga två 

områdena som är Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och utevistelse, anser jag att det finns skäl 

att med kvalitativa intervjuer undersöka idrottslärares tankar och idéer kring ämnets teoretiska del 

och vad som styr dem i deras planeringar samt undervisning. 

                                                 
9 Sandahl (2004), s. 48. 
10 www.folkhalsomyndigheten.se 
11 Lgr 11 (2011), s. 51. 
12 Ibid., s. 8. 
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Med de teoretiska delarna av Idrott och hälsa menar jag följande delar ur kursplanens centrala 

innehåll:  
Kunskapsområdet Hälsa och livsstil 

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. 

Ord och begrepp för samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer. 

 Arbetsställning och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till 

exempel allsidig träning.  

 Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan 

beroendeframkallande medel och ohälsa. 

 Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta. 

 Hur individens val av idrott och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön. 

Kunskapsområdet Friluftsliv och utevistelse 

 Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 

 Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

 Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa 

hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen. 

Det är mot ovanstående bakgrund som jag ämnar undersöka hur idrottslärarna upplever att de 

jobbar med de olika delarna av ämnet. Vilka faktorer och ramar anser de styr ämnet till att det ser 

ut som det gör idag.  
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Litteraturöversikt 

Följande avsnitt kommer först att behandla tidigare forskning och hur ämnets olika moment har 

behandlats. Till en början presenteras studier som visar på hur prioriteringar i ämnet har sett ut ur 

ett historiskt perspektiv. Sedan följer undersökningar som visar på svårigheter i ämnets olika 

moment där ramfaktorteorin spelar en väsentlig roll. Slutligen kommer en presentation av 

ramfaktorteorin som jag ämnar använda mig av i studien. 

Undervisningstraditioner  

Jane Mechback skriver att Idrott och hälsa länge har varit ett av de mer populära ämnena i skolan, 

just för att eleverna får möjlighet att använda sin kropp. Länge var det också den fysiska statusen 

som stod i fokus för bedömning men på senare tid har ämnet fått en ytterligare 

kunskapsdimension att man ska få teoretisk kunskap om hur kroppen fungerar.13 

Mechbacks artikel går ut på att undersöka lärarnas syn på sitt uppdrag i ämnet Idrott och hälsa 

och samtidigt undersöka vad lärarna har för syn på mål- och innehålls -frågor i relation till elevers 

lärande i Idrott och hälsa. Ett resultat som Mechback kommer fram till är att lärarna med lpo94 

fick bestämma innehållet själva, bara de jobbade mot målet.14 Förut låg mer fokus på att eleverna 

skulle behärska idrottsaktiviteten och dess specifika detaljer bättre. Ämnet har gått ifrån att vara 

ett mer prestationsinriktat ämne till ett hälsoinriktat, en del lärare påstår att inget har förändrats i 

ämnet då det fortfarande gäller att utföra bollsporter och en del andra fysiska aktiviteter. Det som 

verkar vara det viktigaste är dock att eleverna skall ha roligt men vilket lärande som sker framhålls 

inte av lärarna. Det framkommer också att ingen av lärarna lyfter fram elevernas lärande, de vet 

inte hur den ser ut för eleverna.15 Mechback avslutar sin artikel med att sammanfatta var ämnet 

befinner sig. Det finns egentligen inga garantier för att eleverna lär sig något, när och hur själva 

lärprocessen sker vet inte idrottslärarna. När elevernas reflektion över vad de har lärt sig sker, vet 

heller inte lärarna, kanske sker den aldrig. Det är just därför som det är oerhört viktigt, att som 

lärare ha en pedagogisk idé och ett perspektiv på den kunskap som man vill förmedla. Kunskap 

som saknar perspektiv har förmåga att skramla.16 

Mikael Quennerstedt är i sin avhandling om ämnestraditioner inne på samma spår, att ämnet 

har en lång praktisk tradition och runt sekelskiftet fanns en markant fysiologisk inriktning med 

fokus på god kondition och ett försök att uppfylla de fysiologiska minimibehoven på träning som 

var 3x30 min i veckan. På 1960-talet sker en tydlig övergång i ämnet mot att fokusera allt mer 

                                                 
13 Meckback (2004), s. 1. 
14 Ibid., s. 2. 
15 Ibid., s. 6. 
16 Ibid. 
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mot föreningsidrotter och denna tradition växer allt mer under 1980-talet. Aktiviteter från 

föreningsidrotten dominerar undervisningen nästan helt under den här perioden. Först med 1994 

års läroplan tog ämnet en ordentlig riktning mot hälsa.17 Men trots att den nya läroplanen 

introducerades och ämnets uppdaterades lever de gamla traditionerna kvar i ämnet. 

Quennerstedts ställer sig frågan i slutet av sin avhandling, vilket uppdrag ska ämnet ha i 

framtiden? Skall det vara en plats där eleverna får röra sig ett par gånger i veckan där man 

tillgodoser endast elevernas fysiska behov för stunden, eller ska det vara ett kunskapsämne som 

erbjuder verktyg och nyklar för att leva ett hälsosamt liv?18 

Att just komma runt traditionerna och att inte låta trender styra undervisningen ser Jan-Eric 

Ekberg som en av nycklarna för att ämnet skall komma bort från den status den idag har som ett 

ämne med otydligt lärobjekt.19 I hans avhandling Mellan fysisk bildning och aktivering är syftet att 

analysera vilken kunskap det är som är värd att förmedla i skolämnet Idrott och hälsa, detta gör 

han genom en rad observationer och intervjuer. Ekberg skriver om forskningsläget, som har 

vuxit mycket under 2000-talet, där många lyfter just frågan om ämnets oklarhet vad gäller målet 

med ämnet och lektionernas innehåll.20 En slutsats som legitimeras av Skolinspektionens rapport 

över ämnet. Ekberg kommer fram till att eleverna till stor del ägnar sig åt att reproducera idrotter 

på lektionerna och skillnaden mellan föreningsidrotten och skolidrotten blir minimala.21 Han 

skriver att man med all rätt kan ifrågasätta ämnets vara eller icke vara, då samhället i övrigt inte 

ställer några som helst krav på kroppslig förmåga eller kroppslig kunskap, men att det finns ett 

egenvärde i dessa kunskaper. Samt om ämnet kan bidra till en kroppslig kunskap och en 

kroppslig förmåga och dessutom ge eleverna en möjlighet att skapa nya idrottskulturer, bidra med 

nyfikenhet, kreativitet och mångfald. Då finns det en stark bas för ämnets framtid. Det som 

avgör ämnets framtid är att eleverna skall erbjudas en kvalitativ fysisk bildning under skolåren 

som är stimulerande och utvecklande för såväl stunden som för resten av livet.22 Det finns i 

ämnet en rad förhållanden som medverkar till att skapa förutsättningar för ämnesinnehållet. Flera 

olika aktörers intressen spelar in likväl som lärarnas och eleverna förförståelse för ämnet och inte 

minst de olika ramfaktorerna som en lärare hela tiden måste förhålla sig till.23 

Ekberg avslutar sin avhandling med att påpeka att en professionell lärare i ämnet ständigt 

utvecklar undervisningen utifrån en rad förändringsprocesser. Den professionella läraren 

reflekterar och ifrågasätter sin egen kompetens och tar ansvar för att följa med i områdets 

utveckling. Dock finns en rad faktorer som läraren är styrd av och måste anpassa sig utifrån, men 

                                                 
17 Quennerstedt (2006), s 108-114. 
18Ibid.,, s. 254-255. 
19 Ekberg (2009), s. 240. 
20 Ibid., s. 63-64. 
21 Ibid., s. 232. 
22 Ibid., s. 239-240. 
23 Ibid., s. 242-243. 



 

8 
 

det är lätt att ifrågasätta läraren i första hand utan att se till de andra faktorerna som styr. En 

lärare kan endast utgå från de förutsättningar som finns.24  

Undervisningsinnehåll 

På frågan vad eleverna på grundskolans senare år upplever att de gör i ämnet, svarar eleverna i 

Karin Redelius studie att de gör olika aktiviteter snarare än att de faktiskt får lära sig något. Det är 

olika typer av bollspel och bollekar som dominera lektionsinnehållet. Delar som dans och 

friluftsliv återkommer endast ett par gånger per termin.25 Just delen friluftsliv har Erik Backman 

som arbetar på GIH, skrivit en artikel om 2009. Den tar upp lärarnas syn på delen friluftsliv, han 

intervjuade där tolv stycken idrottslärare från olika grundskolor i Sverige. Fokus i studien ligger 

på vad som lärarna anser möjliggör och begränsar friluftsundervisningen.26 Resultatet visar på att 

en rad olika faktorer ligger bakom att friluftsundervisningen inte når upp till den standard som 

den borde göra. Bland annat var det tiden som stod som ett hinder, det tidsbundna schemat 

gjorde det svårt att undervisa friluftsliv och de var tvungen att ha en friluftsdag för att man skulle 

hinna med. Det fanns också en stor variation mellan skolorna vad det gällde utrustningen, en del 

skolor hade knappt tillgång till någon utrustning alls. Skolans ekonomiska förutsättningar 

speglade undervisningen i den mån att vissa skolor hade svårt att inhandla material eller finansiera 

bussresor som kunde transportera eleverna till grönytor eller annan lämplig terräng om 

exempelvis skolan var en innerstadskola. En del lärare nämnde dessutom att friluftsliv var ett 

riskmoment i skolan och drog sig därför för att undervisa i det. 

Att ämnet står inför en rad utmaningar i framtiden slår Larsson och Redelius fast, både 

pedagogiska utmaningar, utmaningar med olika intressegruppers förväntningar och påtryckningar 

samt utmaningar när det kommer till skolans förutsättningar för ämnet. De skriver också att 

debatten mellan att ämnet skall få bukt på den nedåtgående folkhälsan som råder kontra att 

ämnet bara skall finnas för elevernas egenvärde, då det är ett av skolans populäraste ämne, inte 

behöver stå mot varandra. Snarare bör de stå sida vid sida då det är två bra argument varför 

ämnet bör finnas kvar och kanske till och med ges en större del av skolans innehåll.27  

Teoretiskt perspektiv 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens teori. Först kommer en tillbakablick om teorins 

uppkomst, sedan följer den av Gunn Imsen utvecklade ramfaktorteori som studiens resultat 

kommer att analyseras genom. 

                                                 
24 Ekberg (2009), s. 243. 
25 Redelius (2004), s. 164. 
26 Backman (2009), s.148. 
27 Larsson & Redelius (2004), s. 227. 
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Ramfaktorteorin 

Ett viktigt mål med grundandet av ramfaktorteorin var att visa hur skolverksamheten blev styrd 

av staten genom att de styrde ramvillkoren. Även fast läraren hade ett stort ansvar och en stor 

frihet att forma undervisningen fanns alltid en mängd ramar att förhålla sig till. Allt från skolans 

lokaler, skolans ekonomi samt de lagar och regler som skulle följas. Med hjälp av teorin kom man 

en bit närmare den verklighet som läraren jobbade i och kunde på det sättet förstå varför 

undervisningen blev som den blev.28 Samtidigt som läraren idag har en stor frihet över 

undervisningen, om än mindre med dagens läroplan än tidigare, där en stor del av undervisningen 

lämnas över på lärarens professionella ansvar, finns fortfarande en rad ramar som läraren alltid 

måste ta hänsyn till. 

Urban Dahllöf började under 1960-talet att studera de olika ramar som påverkade villkoren för 

skolans arbete. Det utvecklades genom åren främst av Ulf P Lundgren som använde teorin i sin 

avhandling Frame factors and the teaching process i början av sjuttiotalet.29 Teorin har utvecklats under 

åren, i takt med samhället utveckling används den fortfarande flitigt. Än idag kan ramfaktorteori 

användas för att undersöka hur skolor möjliggör eller begränsar undervisningen.30 

I min undersökning är ramfaktorteorin relevant då jag vill undersök vad lärarna upplever som 

påverkar och styr det pedagogiska arbetet. Vad anser lärarna att de har för begränsningar och 

möjligheter med att jobba inom ämnet Idrott och hälsas olika delar. Med hjälp av ovanstående 

teori kan man förklara sambandet mellan undervisningens ramar och dess resultat. Det finns ett 

par olika varianter av ramfaktorteorin, den ursprungliga varianten eller den enkla ramfaktorteorin där 

Lundgren delar in ramfaktorerna i tre underkategorier. Där ingår konstitutionella, organisatoriska 

samt fysiska ramar. Forskarna Lindblad, Linde och Naeslund har sammanställt en modell för den 

enklare ramfaktorteorin. Där visar de på hur de pedagogiska ramarna styr processen som i sin tur 

styr resultatet.  

 

 
  

 

 

 

   

Figur 1. Den enkla ramfaktorteorin, där ramarna styr processen som i sin tur styr resultatet 

 

Lindblad med flera vidareutvecklade modellen, då den lämnade en del obesvarade frågor 

eftersom det enbart var yttre faktorer som togs i beaktande. De ville addera de inre faktorer som 

kan styra undervisningen och inte bara se till de yttre faktorerna, vilken den ursprungliga teorin 

gjorde.31 Exempel på inre faktorer kan vara lärarens avsikter och intentioner, men även elevernas 

inställning. Även Gunn Imsen vidareutvecklade Lundgrens teori i samma riktning som Lindblad 

                                                 
28 Imsen (1999), s. 35-37. 
29 Broady (1999) s. 1. 
30 Lundgren (1994), s. 5. 
31 Lindblad, Linde, Naeslund (1999), s. 94. 
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m.fl. och adderade ett antal ramar som påverkade undervisningen. Jag kommer använda den 

utvidgade ramfaktorteorin enligt Gunn Imsen där de inre faktorerna uppmärksammas och är av 

samma tyngd som de yttre vilket faller väl in på min studie då jag är intresserad av, utöver de yttre 

faktorerna, hur lärarna upplever elevernas inställning då undervisningen behandlar de teoretiska 

delarna. Imsen är tydlig med att poängtera gränserna mellan de olika grupperna av ramar kan gå 

in i varandra och att en specifik ramfaktor mycket väl kan komma att kvalificera sig i fler än en 

grupp. 

Gunn Imsens fem olika grupper av ramfaktorer. 
1 De administrativa ramarna. Den här ramen innefattar hur skolan styrs och leds av exempelvis 

dess rektor och övrig administrativ personal. Det kan vara allt från arbetstid till löner och andra 

avtalssystem som påverkar läraren. Det kan samtidigt vara en överenskommelse på skolan hur 

bedömning skall gå till. Det som kan påverka den enskilda läraren i störst drag är 

schemaläggningen.  

2 De resursrelaterade ramarna. Omfattar den ekonomiska delen. Vad skolan kan köpa in för att 

underlätta och utvidga undervisningen vilket i sin tur påverkar lärarens vardag. Dessutom 

innefattar den här ramen vilka lokaler, läromedel och inventarier som finns tillgängliga på skolan. 

Under denna kategori faller även ramtimmar in, eller det totala antalet undervisningstimmar, till 

exempel om det finns ett tvålärarsystem eller inte. Sedan skolan gick från att vara statligt styrd till 

att bli kommunalt styrd plus att en rad privata aktörer gjort entré på marknaden kan det i den här 

kategorin skilja mycket.  

3 De pedagogiska ramsystemet. I den här kategorin återfinns skolans lagar och förordningar, till 

exempel placeras läroplanen i denna kategori. Det bör även tilläggas att läroplanen tolkas av varje 

enskild lärare, som i sin tur påverkas av det rådande klimatet i skolan samt dess närmiljö. 

4 Organisationsrelaterade ramar. Här är sambandet mellan de sociala förhållanden samt den kultur 

som råder på skolan både i lärarrummet och i skolan som helhet placerade. Här finns även hur 

man organiserar undervisningen kollegor emellan. Dessutom omfattar det om lärarna arbetar 

ämnesövergripande eller inte. Man kan även se till vilket klimat som råder mellan lärare och elev 

samt mellan lärare och skolans övriga anställda. 

5 De elevrelaterade ramarna. Här ser man till elevernas förutsättningar. Vad har eleverna för 

motivation till skolan överlag och ämnet specifikt? Samt vilket stöd får både elever och skolan i 

stort från elevernas föräldrar.32  

 

 

                                                 
32 Imsen (1999), s. 308-309. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer högstadielärare upplever styr undervisningen 

i Idrott och hälsa -ämnets teoretiska delar. 

Frågeställningar 

1 Vad är lärarnas uppfattningar om deras eget arbete med ämnets teoretiska del? 

2 Vilka faktorer upplever lärarna att de styrs av när de planerar och undervisar i ämnet? 

3 Vad är lärarnas uppfattningar om elevernas mottagande av de teoretiska delarna? 
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Metod 

I det kommande avsnittet följer en presentation av metoden som har använts för att besvara de 

ovan nämnda forskningsfrågorna. Avsnittet inleds med en beskrivning av metodvalet kvalitativa 

intervjuer, sedan behandlas urval och genomförandet. I slutet diskuteras de etiska aspekterna som 

en vetenskaplig studie bör förhålla sig till samt en reflektion över metodvalet. 

Metod för datainsamling 

För att få svar på ovanstående frågeställningar valdes metoden kvalitativa intervjuer. Sex 

intervjuer med lärare i Idrott och hälsa på grundskolans senare del genomfördes. Genom de 

kvalitativa intervjuerna fångas lärarnas egna uppfattningar kring hur de anser sig arbeta med de 

delar av ämnet som från skolkommissionen är ifrågasatta, det vill säga de teoribaserade delarna i 

kursplanen och vad som enligt deras utsago styr dem att jobba på det viset. Genom att använda 

kvalitativa intervjuer får man lättare en insyn i hur lärarna tänker kring ämnet jämfört med om 

man hade gjort en statistisk undersökning i form av enkäter där lärarna snabbt fyller i på förhand 

valda svarsalternativ angående ämnet. Det finns då inget utrymme för fördjupningar och 

följdfrågor. Vid kvalitativa intervjuer kan man dessutom få svar av lärarna som man på förhand 

inte har reflekterat över vad som kan ge stor tillgång till uppsatsen, man ger respondenten goda 

möjligheter att ge oväntade svar.33 

För att underlätta mina intervjuer valde jag att använda mig av en semistrukturerad 

intervjumetod. Den semistrukturerade intervjun gav respondenterna möjlighet att diskutera fritt 

kring fyra större teman vilket gav mig tillräckligt med empiri att analysera. Med fyra olika tema 

berördes de frågeställningar jag har presenterar i avsnittet Syfte och frågeställningar. En del frågor 

var förberedda i intervjuguiden för att säkerställa att respondenterna berörde de olika 

frågeställningarna. Frågorna var korta och inte speciellt avancerade, däremot öppnade de upp för 

långa utläggande svar av respondenterna, något som utmärkande för just kvalitativa intervjuer.34 I 

bakgrundstemat fick respondenterna chansen att presentera sig själva och för studien bidrog det 

till en del viktig information som kunde fångas upp redan i ett tidigt skede av intervjun. De 

inledande bakgrundsfrågorna var för respondenterna lätta att svara på och gav en bra början på 

                                                 
33 Esaiasson, m.fl. (2012), s. 251. 
34 Trost (2010), s. 25. 
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intervjun där de fick utveckla svaren i den grad de själva kände för, vilket skapade ett gott 

intervjuklimat för framtida frågor.35 

Det är av stor vikt när man konstruerar en intervjuguide att frågorna samt de olika teman som 

finns är lätta att förstå och inte går att misstolka av respondenterna. Det är ett onödigt inslag om 

personen som håller i intervjun skall behöva förklara sig gång efter annan vad den egentligen vill 

ha svar på.36  

Urval  

Redan under arbetets första vecka tog jag kontakt med två idrottslärare som jag sedan tidigare 

kände från en VFU-period. De två lärarna kunde i sin tur rekommendera andra Idrott och hälsa 

lärare som de antog kunde ställa upp på en intervju, ett så kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval 

fungerar på följande sätt, när man får tag på ett intervjuobjekt kan den personen i sin tur leda mig 

vidare till en annan som i sin tur leder mig vidare.37 Intervjuerna genomfördes med sex olika 

lärare, som arbetade i Uppsala och Stockholm. En del av lärarna jobbade en bit utanför städerna 

medan vissa jobbade på innerstadsskolor. Jag lade inte något fokus på att fördela intervjuerna 

utifrån kön eller ålder då jag ansåg att jag fick ta de chanser jag fick med de olika lärarna, men i 

slutänden blev fördelningen relativt bra mellan kön och erfarenhet. 

Genomförande  

Intervjuerna spelades in på en diktafon efter det att inspelningskvalitén testats innan första 

intervjun för att säkerställa att allt ljud skulle fångas upp. Innan intervjuerna informerades 

respondenterna om deras villkor när de valde att ställa upp. Under intervjun fördes anteckningar 

på vad som behandlades vid exakta klockslag i ljudfilen för att det senare skulle bli enklare att 

hitta i den vid transkriberingen för att förenkla transkriberingsprocessen. Intervjun utgick från 

intervjuguiden38, som är semistrukturerad och var öppen för att de intervjuade idrottslärarna 

kunde diskutera brett runt frågorna. Intervjuguiden hade testats under en pilotintervju som gav 

värdefull information om hur den kunde vidareutvecklas. En av intervjuerna genomfördes över 

telefon, respondenten fick då informationsbrevet mailat till sig och godkände intervjun innan vi 

startade. Övriga intervjuer skedde på de skolor som respondenterna arbetade på. Fördelen med 

att intervjua idrottslärare är att de oftast har ett separat lärarrum där inga störningsmoment ägde 

rum under intervjuerna, just att intervjuerna genomfördes ostört och i en miljö där 

                                                 
35 Trost (2010), s. 83. 
36 Esaiasson, m.fl. (2012) s. 265. 
37 Ibid., s. 189. 
38 Bilaga 1 
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respondenterna känner sig trygga är en stor fördel då respondenternas svar och utsagor inte blir 

avbrutna eller tillgjorda.39 

Databearbetning och analysmetod 

Med hjälp av en diktafon spelades intervjuerna in och hela ljudfilen kunde föras över digitalt till 

en dator. Sedan transkriberades hela intervjuerna till skriftspråk, i den processen valde jag att ta 

bort en del talspråksuttryck såsom, aaaaha, mhm, hmmm och så vidare. Efter transkriberingen 

sammanfattades en del svar, då respondenterna hade utrymme att diskutera så pass stort kring 

frågorna blev svaren i vissa fall väldigt långa och vissa delar irrelevanta för undersökningen. När 

citaten används i resultatdelen är det i syfte att belysa och fånga upp det som många av 

respondenterna angav.40 Resultaten bearbetades sedan och placerades under de 

ramfaktorkategorier som Gunn Imsen vidareutvecklat från Ulf P. Lundgrens ursprungliga 

ramfaktorteori. Då det finns resultat som kommer beröra mer än en kategori kommer dessa att 

lyftas och motiveras varför de hamnade under den valda kategorin.  

Etiska aspekter 

Inom samhällsvetenskapliga studier finns det fyra grundläggande krav att förhålla sig till. Det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första 

kravet innebär att man som skribent skall informera de som deltar i studien om dess syfte samt 

deltagarnas rättigheter, bland annat att de kan avbryta sitt deltagande när helst de vill. 

Samtyckeskravet innebär att de personer som i min studie blir intervjuade ska godkänna att jag 

intervjuar dem. Viktigt att anmärka här är att om studieobjekten är under 15 år gamla skall man 

ha ett godkännande från målsman. Konfidentialitetskravet, innebär att forskare skall behandla 

uppgifter och svar konfidentiellt. Det skall inte att utifrån uppsatsen eller materialet gå att 

uppfatta vem som har lämnat det. Slutligen finns nyttjandekravet att förhålla sig till, vilket går ut 

på att materiel som samlas in inte får användas till annat än vetenskapliga syften.41  

Reflektioner över metodvalet 

Ett bekymmer som jag tidigt i skrivandeprocessen funderade över var hur mycket information 

angående uppsatsen som jag skulle delge till respondenterna. Givetvis var jag skyldig att delge 

uppsatsens syfte då jag höll mig till vetenskapsrådets råd om informationskravet. Men sedan stod 

jag inför ett svårt val hur mycket mer jag skulle jag delge respondenterna. Det kan låta som ett 

                                                 
39 Trost (2010), s. 65. 
40 Dalen (2008), s. 105-107. 
41 Vetenskapsrådet (2012), s. 6-14. 
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banalt problem, men som kan påverka studiens trovärdighet i en ganska stor mening.42 Inför 

intervjuerna berättade jag återhållsamt om vad studien skulle handla om, jag presenterade dess 

syfte och att det berörde ämnets teoretiska delar samt att jag ville undersöka varför lärarna arbetar 

på det vis de gör. Att prata om begreppen validitet samt reliabilitet blir svårt vid kvalitativa 

undersökningar, då de främst är kopplade till kvantitativa undersökningar.43 Tanken att man skall 

få samma svar på samma fråga om den ställs vid skilda tillfällen är orimligt då människan inte är 

statisk eller konstant i sitt tänkande eller i sina idéer. Då intervjuguiden är öppen för bredare 

utläggningar av respondenterna spelar många olika faktorer in i svaren. Det kan vara allt från 

deras dagsform där mycket kan spela in, till hur den senaste lektion hade gått för lärarna. Men 

oavsett hur begreppen validitet och reliabilitet kan eller inte kan användas är det viktigt att den 

data som samlas in sker på det sätt att den blir adekvat, trovärdig och relevant.44 Samtidigt som 

man beskriver hur undersökningens olika steg har gått till så pass noga man kan för att 

undersökningen skall kunna utföras av en annan person.45 

                                                 
42 Kvale & Brinkmann (2009), s.87. 
43 Trost (2010), s. 132-133. 
44 Ibid., s. 133 
45 Dalen (2008), s. 115-116 
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Resultat 

I första delen av resultatet redovisas hur lärarna uppfattar att de arbetar med de teoretiska delarna 

det vill säga undervisningsmetoder i ämnet Idrott och hälsa. Det följs sedan av vad lärarna anser 

sig styras av i undervisningen och hur det skulle vilja utveckla ämnet. Slutligen presenteras hur 

lärarna uppfattar elevernas reaktioner när undervisningen är teoretisk. 

Undervisningsmetoder 

Av respondenternas svar gick det att urskilja två olika metoder som lärarna uppgav att de arbetar 

utifrån. Den ena metoden där lärarna uppgav att de teoretiska delarna behandlades i större block 

under terminerna. Den andra metoden där lärarna uppgav att de arbetade med de teoretiska 

delarna under större delar av året och integrerade teorin i den praktiska undervisningen. 

Gemensamt för alla lärare, oavsett om de jobbade med teorin i block eller ej, uppgav lärarna att 

de eftersträvade att befästa de teoretiska delarna i praktiska moment. Tre av respondenterna har 

valt att lägga den teoretiska delen som block där de arbetar med uppgifter som täcker flera stora 

kunskapskrav samtidigt. Eleverna kan bedömas i allt från skriftliga prov till större och mindre 

skriftliga arbeten. De tre lärarna har det gemensamt att de har en tydlig plan med det teoretiska 

arbetet där eleverna arbetar med en progression genom varje årskurs. Intervjuobjekt F 

sammanfattar tankarna kring det teoretiska arbetet väl:  

De här uppgifterna återkommer, planeringsuppgift i årskurs 7, planeringsuppgift i årskurs 
8 och planeringsuppgift i årskurs 9 så det får träna sig på den här förmågan och kunna 
jobba med det mer en än gång. Och vi bygger på uppgifterna undan för undan så att de 
får med sig hela paketet när det kommer till nian. 

 Det är en fungerande metod för läraren som efter avslutat moment i årskurs sju och åtta kan ge 

feedback och formativ bedömning till eleverna vad de ska tänka på och utvecklas i tills nästa år. . 

De andra tre lärarna väver in de teoretiska delarna i undervisningen under hela terminen och 

jobbar inte med några direkta teoretiska block, men det blir mer eller mindre fokus på teori 

beroende på vad som behandlas, exempelvis då de arbetar med områden kondition. 

Intervjuobjekt B: "nu efter jul ska vi komma in på kondition lite mer och då ska vi försöka väva 

in det lite mer, alltså väva in en större teoretisk del i det." Lärarna arbetar inte med några större 

teoretiska uppgifter utan integrerar hela tiden de teoretiska momenten i de praktiska. Samtal förs 

sedan med eleverna som berör de olika kunskapskraven.  

Lärarna hade svårt att uppskatta hur stor procentuell del av undervisningen som ägnades åt de 

teoretiska delarna. Idrottslärare E ger ett tydligt exempel på det:  

Alltså det skulle vara verkligt intressant att veta hur mycket man la ner, eftersom jag har 
jobbat på flera kursplaner så märker jag en skillnad nu, för det är ju mycket mer nu 
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jämfört med den förra. Då fanns det mer utrymme för tolkningar det gjorde det, nu står 
det ju klart att det här skall vara med. Då har man ju med det liksom. Det har lyfts fram, 
Den var ju luddigt skrivet den förra, man kunde ju tolka den mer än vad man gör nu.  

Det som gick att urskilja var att de lärare som jobbade med teoretiska perioder, så kallade 

teoretiska block, uppskattade att de la mer tid, ca tjugo procent, på de teoretiska delarna under ett 

läsår jämfört med de som inte hade en speciellt utsatt period för teori, de lärarna uppgav att de 

spenderade runt tio procent av undervisningstiden på teori. 

Att boka ett vanligt klassrum 

Möjligheten att boka ett vanligt klassrum fanns i de flesta fallen men fyra av sex lärare tog upp 

det som något krångligt och jobbigt. Många ansåg också att det var ett absolut måste vid vissa 

tillfällen, till exempel då man ville visa en film eller då man startade ett nytt teoretiskt moment där 

lektionen innehöll mycket information. Intervjuobjekt A berättar följande:  

För niorna och åttorna bokar jag vanliga klassrum när jag drar i gång de lite större 
uppgifterna. Det blir ju mycket genomgång då, ganska mycket info, känns lättare när man 
har dem i ett vanligt klassrum då. Det är nog lite mer betingat för dem att i en 
klassrumsmiljö ska man mota information på ett helt annat sätt än i idrottshallen. Det 
känns som eleverna är mer mottagliga för information när det sitter i en miljö som de är 
vana vid att få just det, information, och inte i en miljö där det är vana att kasta bollar i 
huvudet på varandra. 

Två lärare bokade aldrig klassrum, för intervjuobjekt C fanns tillgång till projektor i idrottssalen 

som kunde användas till att visa en PowerPoint-presentation eller en film som relaterade till 

området som de arbetade med. Främsta orsaken till varför klassrum aldrig bokades var att läraren 

hela tiden ville förankra de teoretiska delarna i de praktiska, vilket var en omöjlighet om man 

befann sig på skolan i ett vanligt klassrum, skolan låg i det här fallet inte i anknytning till 

idrottshallen. En tanke som flera av respondenterna delade. Idrottslärare F som i enstaka fall 

bokade klassrum, då en film eller vid en introduktion av ett större teoretiskt block berättar om 

nackdelarna av att befinna sig i ett av skolans vanliga klassrum: 

När det handlar om att varva teori med praktik är det nästan en förutsättning skulle jag 
säga, skulle vi haft rena teoriblock där vi bara sitter i klassrum skulle det bli väldigt stelt 
och styltigt och svårt före eleverna att ta till sig det fullt ut. Det är lättare när vi kan prata 
om sakerna och sedan genomföra dem. När vi pratar om sets och reps så får det göra sets 
och reps sen. När vi pratar om progression så får det känna på en progression sen, när vi 
till exempel jobbar med cirkelträning och sedan cirkelträning med vikter. Det blir mer 
konkret för dem när vi varvar praktik och teori, en möjlighet som försvinner när vi sitter 
nere på skolan. 

Intervjuobjekt D bokade heller aldrig klassrum, men av den anledningen att i anknytning till 

idrottshallen fanns en teorisal. Salen var däremot dåligt utrustat och lågt prioriterad på skolan. 

 Men den är ju liksom inte någon toppmodern anläggning, vi har ju ingen kanon eller 
projektor där som vi kan använda. En gammal hederlig whiteboard och en tjock-tv med 
dvd som vi kan visa på. Salen är okej, men inte mer, kan jag tycka. 
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Detta möjliggjorde för läraren att på ett enkelt sätt starta den del av lektionerna i teorisalen, 

diskutera kring olika teoretiska delar och sedan förankra dem i praktiken.  

Vad upplever lärarna att de styrs av när de planerar och undervisar i ämnet? 

Här sammanfattas vad lärarna anser sig styras av i undervisningen. Vad lärarna uppfattar att de 

måste anpassa sig till och vilka hinder som finns när det kommer till att bedriva undervisning.  

Salen/ Miljön 

Respondenterna menade att en av de stora nackdelarna för att genomföra teoretisk undervisning 

var idrottssalen. Fyra av lärarna ansåg att salen var illa utrustad för att bedriva teori då det oftast 

fattas utrustning som övriga lärare tar förgivet att det skall finnas för att kunna bedriva sin 

undervisning. Intervjuobjekt A menade att salen inte bjuder in till att arbeta teoretiskt: "Ja, men 

nackdelarna är att man är ju inte så teoretiskt utrustad i sporthallen så, idrottshallen är ju gjord för 

att sporta i och det finns ju ingen teorisal här uppe." Intervjuobjekt A arbetar på en skola där 

Idrottshallen inte ligger i anknytning till övriga skolan. Intervjuobjekt B beskriver situationen på 

sin skola på följande vis:  

 

Men jag tycker vi har det ganska svårt ändå, alltså vi har ju inga direkta resurser att ha 
teori i hallen och så finns det ju ingen projektor eller något sånt där. När vi ska ha teori 
med PowerPoint eller liknande, då måste vi ju boka en portabel projektor som det finns 
en av på skolan, så där måste man vara ute i god tid om man vill ha den. Då ska det 
kopplas med förlängningssladd och så där, det blir ett projekt att få till det, sen måste vi 
ner med en vikvägg och dela salen så vi kan skjuta mot den då. 

Intervjuobjekt C som aldrig bokade vanliga salar, berörde samma område som de övriga.  

Är man i idrottshallen så är det en slags frihetskänsla så där, det är ju det som ska gälla 
liksom. I idrottshallen, de är ombytta, det undrar när jag ska sluta tjöta och komma igång. 

Svaren kan ställas i relation till den lärare som faktiskt har tillgång till en teorisal, som dessutom 

ligger i anknytning till idrottshallen. På lärarens skola jobbar två idrottslärare och det får inför 

varje termin möjligheten att komma med synpunkter på schemat. Om ett pedagogiskt tänk finns 

bakom önskemålen är chansen stor att lärarna får igenom dem. De båda idrottslärarna hade med 

tanke på att en teorisal fanns tillgänglig önskat att veckans ena lektion skulle vara sjuttio minuter 

lång, det möjliggjorde för lärarna att starta lektionen i teorisalen och sedan ändå ha tid för att 

förankra teorin i idrottshallen, vilket enligt lärarna var ett lyckat arbetssätt. Nackdelen som de 

hade glömt att önska, var att det låg två klasser parallellt och båda klasserna hade fått sin 

sjuttiominuterslektion samma tillfälle. Detta är något som läraren skulle tänka på till nästa läsår.  
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Tiden 

Schemaläggningen är på de flesta skolor ett svårt pussel att få ihop för att lektioner och salar inte 

ska krocka med varandra. Fem av sex lärare uppger att varje klass har Idrott och hälsa minst två 

gånger i veckan och lektionerna varierar från femtio till sjuttio minuter. Tre av sex idrottslärare 

anser att de har för lite undervisningstid med varje klass. Mer tid avsatt åt idrotten skulle göra det 

enklare att hinna med alla olika moment i läroplanen. För en av läraren finns problemet att vissa 

årskurser dels har lektion enbart en gång i veckan. Utöver det har eleverna inte någon tid i deras 

schema att duscha efter lektionen. Endast fem minuter efter det att Idrottslektionen slutar, börjar 

nästa lektion vilket idrottsläraren påpekar inte är optimalt:  

 

Om en lektion slutar hel så ska de börja nästa lektion fem över, då ska de duscha och 
hinna gå till skolan som ligger en bit bort. Då måste ju vi släppa dem en stund innan, ska 
vi släppa dem tio minuter innan så de hinner? Sen närvaro när de kommer, tar ju tio 
minuter, det blir ju, det blir inte mycket kvar, fyrtio minuters lektion per vecka, gör att vi 
får prioritera 

Enbart en lärare har sagt sig kunna önska hur lektionerna skall vara upplagda tidsmässigt om det 

finns ett pedagogiskt tänk bakom önskemålen. Intervjuobjekt D uttrycker följande: 

Det här med att styra schemat, utifrån pedagogiskt tänk kan vi motivera hur vi vill ha det. 
Det är jäkligt bra faktiskt. Men man kan ju inte önska fritt, man måste ju ha ett 
pedagogiskt tänk när man önskar det. Vilket vi hade här då,(syftar på att ena lektionen 
blev sjuttio minuter lång och den andra femtio minuter istället för två lektioner á sextio 
minuter) och schema ansvarig lyssnade vilket är bra faktiskt. Där har vi ganska stort 
inflytande på schemaläggningen. Samma sak har vi bett om årskurs sex och sju på 
förmiddagen och årskurs åtta och nio på eftermiddagen.  

Möjligheten att utifrån ett pedagogiskt tänk få vara delaktig i schemakonstruktionen ser läraren 

som en stor fördel och har underlättat undervisningen för lärarna på skolan.  

Hjälpmedel 

På frågan om lärarna använder hjälpmedel kom svaren att variera, alla lärarna använder sig av 

whiteboard som finns i idrottssalen. Lärarna använder sig dessutom av stenciler, detta på grund 

av att det inte finns någon lärobok att tillhandahålla i ämnet som är uppdaterar efter den nya 

läroplanen. Idrottslärare F upplever situationen på följande vis: 

Vi har ju bra material här i pärmarna, men det blir lätt med de här kompendierna, jag tror 
att eleverna kan känna att det är lite oseriöst med ett kompendium i handen jämförelse 
om det finns en bok kopplat till det, så skulle jag nog själv känna om det var så. 

 Fyra av lärarna har dock beställt en lärobok som skall släppas runt jul. Angående 

anteckningsblock och penna under lektionen är det ingen av lärarna som använder sig av. På 

frågan huruvida eleverna kommer ihåg det som läraren har skrivit på whiteboarden så svarade en 

att det viktiga, det finns i stencilen medan två lärare uppmanar eleverna som vill ta kort på tavlan 
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innan lektionen slutar att göra det. Intervjuobjekt C har ständigt tillgång till projektor som kan 

flyttas runt i salen, den använder läraren till att visa filmer och gå igenom PowerPoint, "Ett enkelt 

verktyg som faktiskt underlättar för mig." Med hjälp av projektorn anser läraren att hen kan 

bedriva den teoretiska undervisningen på ett modernt sätt och på så vis höja motivationen bland 

eleverna i den delen av lektionen.  

Vad vill lärarna göra av de teoretiska delarna av ämnet? 

Den här frågan var öppen för lärarna att fritt tänka kring hur deras lektioner skulle se ut 

oberoende av de faktorer som styr dem idag. Lärarna var eniga om de ville knyta samman teori 

med praktiska övningar mer än vad de gör idag. För att lyckas med det finns det ett par 

gemensamma faktorer som spelar in. Lektionstiden bör förlängas och lärarna i studien vill ha 

tillgång till en teorisal med modern teknisk utrustning i nära anslutning till idrottssalen.  

Salen/Miljön  

Det lärarna främst önskade sig var tillgången till en teorisal i anknytning till idrottshallen som 

skulle möjliggöra för lärarna att kombinera teori och praktik under en och samma lektion. För en 

av de intervjuade fanns en närliggande teorisal, dock saknades teknisk utrustning i den salen. 

Intervjuobjekt E lägger fram det enligt följande: 

Om jag hade tillgång till en teorisal då skulle jag jobba mer med digitala hjälpmedel som 
PowerPoint och sånt där om det fanns en sal som hade det. Det skulle vara lättare att 
jobba en del av en lektion med vissa teoridelar som man direkt sedan kan omsätta i 
praktiken. Det kan vi ju göra nu med. Men den stora skillnaden hade ju varit att kunna 
arbeta mer med filmer youtube-klipp lite mer modernt sätt att undervisa teori tycker jag. 

Möjligheten att arbeta mer med tekniska hjälpmedel skulle enligt lärarna inte bara underlätta för 

dem själva under lektionerna utan även för eleverna, inte minst när det kom till elevernas 

motivation kring de teoretiska delarna. 

Tiden 

Fyra av lärarna ville ha längre lektioner som möjliggjorde att arbeta teoretiskt i början av 

lektionen för att sedan göra en praktisk övning kopplad till teorin och avslutningsvis samlas för 

en längre reflektion över lektionsinnehållet. Intervjuobjekt A summerade situationen tydligast: 

Sen längre lektioner, minst en timme aldrig, aldrig under en timme, underbart skulle ju det 
vara, tänk om man skulle kunna ha tvåtimmarslektioner, först skulle det vara teori sen 
utför man nått i praktiken kopplat till det sen har man reflektionstid. Tänk om man till 
och med skulle kunna lägga det i block, nu svävar jag fritt, först teori, sen praktik, sedan 
låta eleverna duscha sedan ha reflektionstid. Tänk dig att man buntar ihop lektionstiden. 
Men det är ju svårt, det finns ju de som anser att idrotten bara är till för att vissa ska få sin 
dagliga motion att få röra på sig. Vi står inför ett vägval där, det är svårt att få in det samt 
alla de teoretiska inslagen. Många ser det ju som att det bara ska uppfylla den dagliga 
dosen motion. Men tänk vad häftigt om man kunde få, en tretimmarslektion, intro 
genomgång, lite teoretisk sen genomför man något i praktiken, sen får eleverna duscha 
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sen har man samling i en teorisal sen går man iväg och äter lunch. Då skulle det vara ett 
häftigt ämne. 

Det påminner om hur lärarna idag uppger sig arbeta men med en skillnad att slippa tidsstressen. 

Att ha möjligheten till längre undervisningstid möjliggör för lärarna att genomföra momenten 

ordentligt och systematiskt.  

Intervjuobjekt C tog upp planeringstiden som ett stort problem. Läraren hade dock nyligen 

bytt jobb och kom in på skolan sent, vilket gjorde att läraren inte hade hunnit gjort en ordentlig 

terminsplanering. Läraren saknade i dagsläget utrymme i schemat att planera. Det blev oftast 

lediga dagar som gick åt till det, om det inte fanns viktigare uppgifter kopplade till skolan att ta sig 

an just då som att rätta prov eller maila föräldrar. 

Hjälpmedel 

En lärobok som har en tydlig koppling mot den aktuella läroplanen och som på ett pedagogisk 

sätt sammanfattar och belyser den teori som ingår i ämnet, var något som lärarna efterfrågade. I 

övrigt lyfter lärarna fram behovet av en utrustning som skulle hjälpa dem att bedriva en modern 

undervisning, de efterfrågade digitala hjälpmedel som projektor eller SmartBoard där 

PowerPoint-presentationer och youtube-klipp kan användas i undervisningssyfte.   

Vad är lärarnas uppfattningar gällande elevernas mottagande av de teoretiska delarna  

Tre lärare upplever att eleverna har börjat anpassa sig och bli vana vid att ämnet har en del större 

teoretiska moment. Det finns fortfarande ett visst motstånd bland eleverna men inte längre i 

samma utsträckning som när den nya kursplanen introducerades. Det var en stor förändring från 

tidigare kursplan men ämnet tilltalar idag en större grupp elever än tidigare, anser intervjuobjekt 

E: 

Om man skulle generalisera, så är det ju kanske så att det är många som suckar men jag 
tror att det många som tycker att det är bra, så det beror ju lite på, jag tror många tycker 
att det är roligt och lärorikt, ett sätt för många, att man inte bara behöver vara duktig 
praktisk utan man kan även om man har den förmågan att göra bra skriftliga uppgifter, så 
kan man nå högre mål ändå. Det känns mer och mer, att i början var det jobbigare när 
den här nya kursplanen kom att det var en förändringsprocess, men nu tycker jag att 
många är inkörda på det.  

Två lärare uppger att den teoretiska delen bemöts negativt av en majoritet av eleverna och läraren 

får gång på gång påminna eleverna att ämnet heter just Idrott och HÄLSA. Intervjuobjekt C 

sammanfattar situationen: "Ja det är ju alltid så att jag upplever en rastlöshet hos eleverna efter 

tag, det tycker jag." Rastlösheten hos eleverna kunde, enligt läraren, ibland påverka 

lektionsinnehållet. Ofta fick eleverna påminnas om att ämnet har ett par tunga teoretiska moment 

i kursplanen som ligger till grund för betygssättningen. 



 

22 
 

Analys 

Analysen kommer att tematiseras utifrån Gunn Imsens fem olika ramfaktorer som presenteras i 

teoriavsnittet. Respondenternas svar har analyserats och placerats i den ramfaktor som står dem 

närmast. Det finns dock inga klara och tydliga gränser mellan de olika ramfaktorerna och delar av 

resultatet kan komma att passa in i fler än en kategori.  

Administrativa ramar  

Det blir tydligt att de administrativa ramarna kan påverka lektionsinnehållet efter att 

respondenternas svar har analyserats. Främst är det schemaläggningen som lärarna har 

synpunkter på men också tiden att planera lektionerna påverkar innehållet av dem. Flera av 

lärarna anser att Idrott och hälsa får allt för liten undervisningstid. Att hinna med att ge varje 

moment den tid som de önskar blir nästan en omöjlighet, enligt lärarna och flera tvingas till att 

prioritera vad undervisningen skall innehålla. Det blir dessutom tydligt att ämnet prioriteras olika 

mycket på de olika skolorna. Det blir tydligt på en av skolorna, där läraren uppger att eleverna på 

fem minuter skall duscha och förflytta sig till nästa lektion.  

Om en lektion slutar hel så ska de börja nästa lektion fem över, då ska de duscha och 
hinna gå till skolan som ligger en bit bort. Då måste ju vi släppa dem en stund innan, ska 
vi släppa dem tio minuter innan så de hinner? Sen närvaro när de kommer, tar ju tio 
minuter, det blir ju, det blir inte mycket kvar, 40 minuters lektion per vecka, gör att vi får 
prioritera. 

 Tio minuter innan lektionens slut släpps eleverna iväg till omklädningsrummen. Det skall 

tilläggas att eleverna endast har idrott sextio minuter per vecka. Det blir i det här fallet svårt enligt 

läraren att på mindre än sextio minuter per vecka hinna med att undervisa alla olika moment som 

finns med i kursplanen för Idrott och hälsa. 

 Överlag anser respondenterna att en lektionstid på sextio minuter bör vara den kortaste tid att 

ha till sitt förfogande. Detta för att kunna blanda lektionen med teoretiska moment samt 

praktiska. Denna önskan stämmer dock inte alltid in på verkligheten där majoriteten uppger att 

de har en lektion på sextio minuter och en på femtio minuter alternativt två gånger femtio 

minuter. Endast en lärare säger sig kunna styra schemaläggningen utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv. Där har läraren valt att en lektion i veckan skall vara sjuttio minuter lång vilket 

möjliggör för läraren att starta lektionen med en teoretisk del. Det underlättar för läraren som kan 

strukturera ämnesinnehållet bättre vilket i slutänden enligt läraren får en betydande positivt effekt 

hos eleverna. Att kunna samarbeta mellan skolans olika ansvarsområden visar sig i det här fallet 

vara en vinnande taktik och kvalificerar just denna faktor att dessutom hamna i den 

organisationsrelaterade ramen. Då skolan fungerar som en organisation där flera olika individer 

med olika ansvarsområden möts, blir ett samarbete mellan skolans olika funktioner viktig och kan 
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leda till som i det här fallet ett lyckat samarbete där läraren kan påverka sin 

undervisningssituation. 

Resursrelaterade ramar  

Av de olika faktorer som lärarna i Idrott och hälsa ansåg styrde deras undervisning, kom de 

resursrelaterade ramarna att hamna överst. De flesta lärarna ansåg sig sakna den rätta materiella 

utrustningen för att bedriva den undervisning som de önskar sig göra. Samtliga lärare ansåg sig 

sakna tekniska hjälpmedel, fyra av de sex tillfrågade idrottslärarna saknade tillgång till projektor i 

sin undervisningssal. Något som påverkar både undervisningen och eleverna inställning till 

teoretiska moment negativt. Men det som lärarna efterfrågade mest var en teorisal i anknytning 

till idrottssalen. Att få tillgång till en teorisal i anknytning till idrottssalen skulle enligt lärarna 

underlätta för dem, det anser samtliga av de lärare som inte hade tillgång till det. 

Om jag hade tillgång till en teorisal då skulle jag jobba mer med digitala hjälpmedel som 
PowerPoint och sånt där om det fanns en sal som hade det. Det skulle vara lättare att 
jobba en del av en lektion med vissa teoridelar som man direkt sedan kan omsätta i 
praktiken. Det kan vi ju göra nu med. Men den stora skillnaden hade ju varit att kunna 
arbeta mer med filmer Youtube-klipp lite mer modernt sätt att undervisa teori tycker jag. 

Det som flest lärare efterfrågade var en väl utrustad teorisal med tillgång till projektor där 

PowerPoints samt filmklipp skulle kunna visas; detta för att sedan kunna förankra teori i praktik 

ute i idrottssalen. En lärare poängterar att låta eleverna sitta på golvet medan lärarna skriver och 

målar på en whiteboardtavla är inte en optimal inlärningsmiljö. Att boka ett vanligt klassrum inne 

i skolan var något som lärarna drog sig för. Lärarna ansåg då att de tappade möjligheten till att 

under en och samma lektion förankra den teori som de arbetade med i praktiska moment. 

Samtidigt var det ofta kopplat till krångel och en extra arbetsbörda och gjordes endast då det var 

enda alternativet. Något som också saknades bland samtliga var en lärobok. Visst fanns material i 

form av kompendier och annan litteratur, men en bok konstruerad efter läroplanen saknades 

enligt lärarna.  

Vi har ju bra material här i pärmarna, men det blir lätt med de här kompendierna, jag tror 
att eleverna kan känna att det är lite oseriöst med ett kompendium i handen jämförelse 
om det finns en bok kopplat till det, så skulle jag nog själv känna om det var så. 

Just den faktorn att det inte finns en bok i ämnet kan diskuteras huruvida den bör placeras som 

en resursrelaterad ram eller ej. Enligt idrottslärarna finns det ännu inte någon bok på marknaden 

som är kopplad till den nya läroplanen. Men då det fortfarande är en resurs som saknas och 

avsaknaden av en lärobok är något som försvårar arbetet enligt lärarna anser jag att problemet 

bör placeras här.  
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Pedagogiska ramar 

En lärare diskuterade skillnaderna mellan de olika kursplanerna som hen hade arbetat med genom 

åren och konstaterade att eftersom det är tydligare i dagens kursplan vad som skall ingå i kursen 

får man anpassa sig efter det. Enligt läraren var det tydligt att hen spenderade procentuellt mer tid 

på de teoretiska delarna nu när kursplanen var tydligare med vad ämnet skulle innehålla än de 

tidigare. Men just lärarnas uppfattningar hur mycket tid man skal lägga på teori varierar. Det är 

självklart svårt för lärarna att uppskatta hur mycket tid de spenderar på praktik kontra teori. Men 

från tio till tjugo procent av undervisningen uppger lärarna att det lägger. Hur mycket tid som är 

rätt att lägga är omöjligt att uttala sig om. Men att som lärare ha en pedagogisk plan, där man ser 

till att eleverna får möjlighet att utvecklas samt visa tillräckligt mycket av sina kunskaper för att 

läraren skall ha en bedömningsgrund är lärarnas skyldighet.  

Organisatoriska ramar 

Det är främst den uppdelning mellan två olika arbetssätt som blir tydliga i den här kategorin. 

Bland de sex tillfrågade lärarna så arbetade tre av dem att under varje läsår med att lägga in en del 

större teoretiska block som tillsammans behandlar ämnets alla teoretiska inslag. För varje läsår 

som går sker en progression, enligt lärarna, med de olika delarna. Vilket gör att lärarna i sin tur 

kan ge feedback och formativ bedömning till eleverna efter varje avslutat moment. Det ger 

lärarna möjlighet att diskutera med eleverna vad de skall utveckla och tänka på till nästa år då 

samma område behandlas på en mer avancerad nivå. 

Den andra metoden som visar sig är att lärarna inte jobbar med några teoretiska block, enligt 

dem själva, utan behandlar under läsåret de olika delarna från kursplanen integrerat i den 

traditionella idrottsundervisningen. De lärare som angav att de jobbade efter den här metoden 

uppgav att de procentuellt sett spenderade mindre tid åt de teoretiska delarna. Ovanstående två 

undervisningsmetoder kan mycket väl kvalificera sig att hamna under den pedagogiska 

ramfaktorn. Men då jag under intervjuerna upplevde det mer som en kultur som rådde på skolan 

att man jobbade på det viset anser jag därför att de bör hamna under den organisationsrelaterade 

ramen. Som jag skrev tidigare kan och bör även den faktorn att en lärare har chansen att påverka 

strukturen på schemat hamna under denna kategori likväl som under den administrativa ramen. 

En annan faktor som märks genom att ingen av lärarna diskuterar kring det, är möjligheten att 

arbeta ämnesövergripande. Det är anmärkningsvärt att ingen av lärarna uppger att de arbetar 

tillsammans med andra lärare i andra ämnen. Möjligheterna till ett bra samarbete med exempelvis 

Hem- och konsumentkunskap samt Biologi är stora. Varför detta inte görs, framkommer inte i 

studien. Om det beror på kulturen på skolorna, där de intervjuade lärarna arbetar, inte har den 

typen av samarbete eller om det beror på traditionens makt när det kommer till ämnet Idrott och 

hälsa skulle sannerligen vara intressant att ta reda på.  
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Elevrelaterade ramar 

Lärarnas upplevelser när det kommer till hur eleverna tar emot teori i ett annars väldigt praktiskt 

ämne, delar sig något. Man kan se uppdelningen mellan de lärare som väljer att arbeta med 

teoretiska block kontra del lärare som under hela terminen försöker att integrera de teoretiska 

momenten in i de praktiska lite pö om pö. Lärarna från den första kategorin upplever att eleverna 

har en öppnare och större förståelse för att ämnet innehåller tunga teoretiska delar. Vad det beror 

på är svårt att spekulera i, men det faktum att det dels är ett återkommande moment som 

eleverna känner igen år efter år och att det på så vis känns tydligare kan vara en av anledningarna. 

Lärarna som då och då integrerar de teoretiska delarna, uppger att motståndet är större och 

behöver ofta jobba med att förklara varför det finns med i undervisningen. En lärare uppger att 

under lektionsstarten då läraren ofta behandlar olika teoretiska moment, uppfattar hen eleverna 

som rastlösa och ivriga att starta den riktiga lektionen. Som lärare kan man givetvis påverkas av 

elevernas negativa motivation till momentet och känna stress då eleverna vill göra något annat 

praktiskt på lektionerna.  

Bristen på läromedel kan komma att spela en betydande roll angående elevernas motivation till 

de teoretiska inslagen. En lärare uttryckte det som att hen trodde eleverna upplevde det lite 

oseriöst att få kompendier på innehållet istället för att ha allt samlat i en lärobok. Den faktorn 

tillsammans med en traditionell undervisning i brist på digitala hjälpmedel och dessutom sitta på 

golvet i en sal som bjuder in till fysisk aktivitet, skapar en viss förståelse till att eleverna upplevs 

som negativt inställda. Elevernas förförståelse skulle kunna ändras i det att ramarna förändras, ett 

ämne med tydliga moderna undervisningsmetoder skulle visa på att dess tyngdpunkt inte längre 

ligger i föreningsidrotten. 
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Diskussion 

Som resultatet visar finns en uppdelning mellan lärarna i studien vad gäller deras metod att arbeta 

med de teoretiska momenten av ämnet. Vilken metod som resulterar i bäst befästa kunskaper hos 

eleverna går inte att finna i studien. Men att ha moment som årligen återkommer med varierande 

bedömningsuppgifter, som ger eleverna en möjlighet att dra lärdom av och utveckla sig i, visar sig 

enligt studien mer accepterat bland eleverna. Då man som lärare även i de teoretiska delarna kan 

få med formativ bedömning i form av feedback med tips och återkoppling till eleverna om vad 

det behöver utveckla till nästa teoretiska block. Det visar sig dessutom att de lärare som använder 

sig av den metoden uppger att det procentuellt lägger mer tid på teorin. Angående tiden lärarna 

uppger att de lägger på teori är betydligt mer än vad den granskning som skolverket alarmerade 

om.46 Hur mycket tid som är lämpligt att spendera är upp till varje enskild lärare att bestämma, 

men viktigt i det korta perspektivet är att varje enskild elev ska få möjlighet att visa på de 

kunskaper som de skall bli bedömda på och chansen till utvecklas i varje moment. Om man ser 

till det längre perspektivet, blir det inte bara en fråga om rättvis bedömning utan en fråga om 

folkhälsan. Med en sådan kraftig ökning av fetma och övervikt och alla relaterade sjukdomar,47 

har lärarna i Idrott och hälsa ett uppdrag att belysa vikten av en god hälsa. Quennerstedt ställer 

sig frågande vilket uppdrag som ämnet skall ha i framtiden? Att ge eleverna rörelse och glädje för 

stunden eller jobba för en framtida god folkhälsa.48 Men dessa två argument behöver inte stå mot 

varandra. Likt Larsson och Redelius är detta två starka argument till varför ämnet behövs.49 Att 

ha ett ämne som tillgodoser elevernas rörelsebehov för stunden men som samtidigt kan få 

eleverna att reflektera över sina vanor och dessutom lära sig hur man lever ett hälsosamt liv, i en 

tid där samhället i övrigt inte ställer några krav på fysisk aktivitet, legitimerar ämnets existens.  

Vad gäller de resultatrelaterade ramarna anser samtliga lärare att det saknas tekniska 

hjälpmedel för att bedriva den undervisning som det önskar göra. I bakgrunden presenterades att 

innehållet i ämnet ständigt utvecklas och i varje ny läroplan adderas innehåll som skall läras ut till 

eleverna. Ett ämne som helt ägnades åt fysisk aktivitet har nu förändrats och ska utbilda 

hälsomedvetna ungdomar. Likt problemet som idrottslärare stod inför i mitten av 1900-talet då 

det runt om i landet saknades inomhussalar för att bedriva idrott i,50 står nu lärare inför 

problemet att det saknar tekniska hjälpmedel för att kunna bedriva en modern undervisning som 

riktar sig mot kursplanens alla olika delar. Visst finns det utrustning på skolan och visst finns 

möjligheten att förflytta undervisningen från idrottshallarna till skolans traditionella salar, men för 

                                                 
46 Skolinspektionen, idrott och hälsa i grundskolan (2012), s. 6. 
47 www.folkhalsomyndigheten.se 
48 Quennerstedt (2006), s. 254-255. 
49 Larsson & Redelius (2004), s. 227. 
50 Sandahl (2009), s. 48. 
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lärarna innebär detta flera problem. För en lärare som redan är hårt arbetsbelastad innebär det 

dels en extra arbetsbörda och dels tappar lärarna möjligheten att kombinera lektionsinnehållet 

med både praktiska och teoretiska moment, något som samtliga lärare eftersträvar och därför 

efterfrågar en näraliggande teorisal. Samtliga lärare verkar vara noga med att inte skapa en dualism 

mellan de båda delarna, alltså att teori kontra praktik står emot varandra, vilket de uppfattar att 

det blir då de behöver förflytta lektionerna in i den vanliga skolans klassrum.  

"Ämnet ges legitimitet av beslutsfattare, men i praktiken blir legitimiteten svag i relation till 

andra skolämnen."51 Citatet från Suzanne Lundvall blir tydligt då man ser till den faktorn att 

ämnet helt saknar läromedel. I och med ämnets stora förändringar från att ha varit starkt influerat 

av föreningsidrotten till att bli ett kunskapsämne, ställs det idag betydligt större och annorlunda 

krav på såväl lärare som på elever i ämnet. Att låta eleverna jobba mot mål som handlar om 

livslångt lärande är en positiv förändring, men man bör ge lärare rätt verktyg för att hänga med i 

utvecklingen av ämnet. Troligtvis skulle ämnets teoretiska moment ges större tidsmässigt 

utrymme om man kunde använda sig av ett riktat läromedel som skulle skapa en trygghet för 

lärarna i undervisningen. Idag uppstår situationen att lärarna själva får samla på sig det material 

som skall användas på lektionerna, lärarna i sin tur har olika uppfattningar om vad ämnet 

egentligen skall innehålla och det bidrar till en spretig undervisning bland eleverna. Det blir 

dessutom betydligt svårare för eleverna att inte ha informationen samlad på ett och samma ställe. 

Men förändring är på väg, enligt lärarna skall en efterlängtad bok släppas i slutet på 2015 eller i 

början av 2016 och förhoppningsvis kan boken hjälpa lärarna att stärka ämnets legitimitet. 

Resultatet har flera likheter med den slutsats som Backman kommer fram till i sin studie, där 

lärarna brottas med tiden som en faktor som styr innehållet. Han pekar också på materiella 

förutsättningar som ett hinder, även fast det gäller olika sorters utrustning, finns många likheter i 

resultaten. 

Då ämnet får en allt större teoretiskt inriktad kärna blir Mechback ord extra viktiga för lärarna. 

Hon poängterar att det för lärarna blir oerhört viktigt att ha en pedagogisk idé och ett perspektiv 

på den kunskap man vill förmedla.52 Lärarna i Idrott och hälsa måste få möjligheterna att bedriva 

den undervisning som de vill göra. Samtidigt står inte idrottslärarna helt ensamma, tittar man 

bortom ämnesgränserna finns stor kunskap som är nära besläktad med delar av den teori som 

kursplanen innehåller. I Hem- och konsumentkunskap finns teoretisk kunskap kring kostvanor 

där lärarna genom att arbeta ämnesövergripande, kan hjälpa varandra med undervisningen som i 

slutänden kommer att vara gynnsamt för eleverna. Liknande samarbete kan lärarna finna i ämnet 

Biologi, då om hur kroppen fungerar. I Biologi skulle fokus kunna ligga på vad som händer i 

kroppen fysiologiskt när den tränas för att sedan befästa kunskaperna teoretiskt i Idrott och hälsa. 

Den dualism, som lärarna verkar vara rädda för att skapa genom att bara ha tunga teoretiska pass 

måste här tas i beaktande men likväl tror jag att ett samarbete mellan ämnena skulle vara 

                                                 
51 Lundvall (2004), s. 36. 
52 Mechback (2004), s. 6. 
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motiverande för både elever och lärare samtidigt som det skulle befästa ämnets legitimitet. 

Avslutningsvis vill jag likt Ekberg säga att ämnets framtid kan komma att stå sig starkt om det 

erbjuder en kvalitativ fysisk bildning som är inriktad mot en hälsosam livsstil, en förutsättning för 

en förändrad åldersstruktur. En förändring i ämnet är på gång men det går långsamt, den skulle 

förhoppningsvis kunna gå snabbare om lärarna fick bättre förutsättningar att komma åt ämnets 

nya teoretiska kärna.  

Metoddiskussion 

Huruvida lärarna känner till diskussionen om att lektionerna Idrott och hälsa inte lever upp till 

kursplanens innehåll är svårt att veta. Det finns en risk att lärarna känner till diskussionen och 

anger att de arbetar mer med teori än vad de i verkligheten gör. Det är en markant skillnad på den 

tid som lärarna i studien uppger att de lägger ner på teoretiska delar kontra den tid som 

skolinspektionen redovisade. En metod för att säkerställa att lärarna lever upp till den tid som de 

anger är att genom observationer studera lektionsinnehållet. Det skulle dock behövas 

observationer över en längre tid, då flera av lärarna anger att de arbetar i teoretiska block där vissa 

perioder av läsåret helt ägnas åt praktiska moment och andra perioder med betydligt mer fokus 

på teori. Att göra både en observationsstudie och en intervjustudie hanns inte med, då tidsramen 

är aningen stram vilket gjorde att jag beslutade mig för att bara gå efter lärarnas egna utsagor. Det 

är inte en absolut sanning man med intervjuer vill komma åt, utan i mitt fall lärarnas sanningar.53  

Det går inte heller att dra några generella slutsatser av studien då tidsramen för studien samt 

valet av metod gör att underlaget blir för litet. Likväl kan studien bidra till en diskussion kring 

ämnet. Med i studien finns sex olika lärare med olika erfarenhet och bakgrund och mängden 

empiri var tillräcklig för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

                                                 
53 Esaiasson, m.fl. (2012), s. 259. 
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Konklusion 

Ämnet Idrott och hälsa har genomgått stora förändringar under de senaste läroplansreformerna, 

från ett rent praktiskt ämne till att ett kunskapsämne. I läroplanen har stora teoretiska block 

adderats där syftet är att utbilda hälsomedvetna medborgare som skall kunna ta ansvar för sin 

egen hälsa. Förändringen i ämnet började med Lpo 94, men var då luddigt formulerat och 

tolkningsutrymmet så pass stort för lärarna att undervisningen stagnerade och kom att fortsätta 

vara stark influerat av föreningsidrotten. Men i och med Lgr 11 inträde i den svenska skolan kom 

läroplanen att bli mer tydlig och där går nu att läsa vad undervisningen skall innehålla. Ämnet är 

uppdelat i tre större delar som är rörelse, hälsa livsstil och friluftsliv. Trots en relativt tydlig läroplan 

visar skolrapporten att 94 procent av undervisningen behandlar momentet rörelse. 

Förutsättningar för lärarna att bedriva en modern undervisning i Idrott och hälsa finns till viss 

del inte i dagens skola. Att låta eleverna sitta på ett kallt idrottsgolv medan lärarna utan tekniska 

hjälpmedel skall få eleverna intresserade och motiverade av ämnets teoretiska delar är långt ifrån 

optimalt. Lärarna upplever dessutom att tiden inte räcker till i proportion till den stora mängd 

moment som undervisningen skall innehålla därav måste lärarna göra prioriteringarna. Samtidigt 

har eleverna traditionella förväntningar på ämnet där det handlar om att röra på sig i olika slags 

lekar och spel. Att ge lärarna rätt förutsättningar för att leverera en för eleverna stimulerande 

undervisning som väcker elevernas intressen kring den teori som ligger bakom ett lång och 

hälsosamt liv kommer utifrån ett kortsiktigt perspektiv kosta pengar. Att få en hälsomedveten 

befolkning som lever ett hälsosamt liv kommer dock i det långa loppet vara en vinst för landet. 

De rätta förutsättningarna menar lärarna är mer tid till undervisning, bättre tekniska hjälpmedel 

som ger en modernare undervisning som i sin tur stimulerar eleverna i den teoretiska 

undervisningen. Bättre lokaler i form teorisalar som underlättar både för lärare att undervisa och 

integrera teori med praktik och för elever att vara i miljö som liknar den de är vana att undervisas 

teoretiskt i. En lärobok som binder samman alla de teoretiska momenten och riktar sig mot 

eleverna och den kursplan som det skall betygsättas utifrån.  

Samtidigt måste en förändring ske i hur både lärare och elever ser på ämnet. Traditionerna 

kring ämnet måste luckras upp. Traditioner som visar sig bland annat vid elevernas förväntningar 

på ämnet. Det visar sig också då ingen av lärarna har i åtanke att samarbeta ämnesövergripande 

eller i de, enligt lärarna, illa utrustade idrottshallarna. Traditionens makt är stark inom ämnet och 

den ligger som en slöja över alla de övriga faktorerna och kan ses som en sjätte ramfaktor som 

styr ämnets undervisning och begränsar ämnets möjlighet till utveckling. Det skulle vara 

spännande att göra en undersökning, där empirin kommer från eleverna, där man tar reda på 

elevernas förväntningar på ämnet huruvida de stämmer överrens med läroplanen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor 

- Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

- Hur mycket idrottsundervisning har du just nu? Längd på lektionerna, hur många tillfällen i 

veckan/klass? 

- Vad har du själv för idrottsbakgrund? 

- Vilka delar av ämnet är lättast att undervisa i? 

- Vilken del är svårast att undervisa? 

Arbetsmetod med ämnets teoretiska delar. 

Beskriv hur du arbetar med ämnets teoretiska delar?  

- Vilka fördelar ser du med att arbeta på det sättet? 

- Vilka nackdelar ser du med att arbeta som du gör? 

Använder du dig av hjälpmedel, om ja, vilka?  

Hur mycket tid skulle du uppskatta går åt till att arbeta med de teoretiska delarna?  

- Hur många rena teoretiska lektioner har du per läsår/klass? 

Lärarens målbild 

Beskriv hur du skulle vilja arbeta med ämnets teoretiska delar?  

Vad skulle behövas för att nå din målbild?  

- Vilka hinder finns? 

Kan du med dagens förutsättningar nå de mål som finns i läroplanen angående ämnets teoretiska 

delar?  

- Om inte, varför? 

Elevsynen 

Hur upplever du att teori på idrottslektionen tas emot av eleverna? 

- Varför tror du det är så? 

- (Om det är negativa) Vad gör du som lärare för att ändra på det? 

Övrigt 

Vill du tillägga någonting? 

 

 


