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Abstract 

In today's society, there is an ongoing debate around the subject Physical Education. The 

raising awareness of the importance of the subject has led to a subject with several identified 

shortcomings. With this identified deficiencies, today’s professional role of the P.E. teacher 

has been increasingly criticized. This study aims to investigate P.E. teachers’ perceptions of 

their professional role today and to find out if and how they perceive their professional role 

has changed and will change over time. The data in this study were collected using qualitative 

interviews where subjects were selected to represent different generations of teachers. All 

interviews were recorded and later transcribed. The interview responses have been interpreted 

and analyzed with the aid of previous research on didactical theories. The result shows that 

the professional role has changed, partly because it now has more unspoken demands than 

before and partly because of the expectations from society today is higher. Even though the 

demands on P.E. teachers are higher today, the teacher education programs fail to measure up 

to the requirements needed to fully equip new teachers. In the future, there will be a 

strengthened professional role that will require the P.E. teacher to be able to apply new 

methods to raise students' curiosity. 
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Sammanfattning 

I dagens samhälle debatteras det kring ämnet Idrott och hälsa då medvetenheten runt ämnets 

betydelse har ökat. Detta har medfört att det har påvisats flera brister än tidigare. De brister 

som framgått har således lett till att idrottsläraren fått en allt mer kritiserad yrkesroll. Denna 

studie har som syfte att undersöka idrottslärares uppfattning av den egna yrkesrollen idag 

samt att ta reda på om och hur de uppfattar att yrkesrollen har förändrats och kommer att 

förändras över tid. Studiens resultat har insamlats genom kvalitativa djupintervjuver där 

respondenterna har valts ut för att representera olika lärargenerationer. Samtliga intervjuer har 

spelats in och senare transkriberats. Intervjusvaren har vidare tolkats och analyserats med stöd 

i tidigare forskning kring didaktiska teorier. I resultatet framgår det att yrkesrollen har 

förändrats, dels för att den idag har fler outtalade krav än tidigare och dels för att 

förväntningarna från samhället idag är högre. Även fast kraven på idrottslärare är högre idag 

håller lärarutbildningarna inte måttet, vilket medför att lärarna blir dåligt rustade för att möta 

upp mot de ställda kraven. Av resultatet har det slutligen framkommit att yrkesrollen i 

framtiden kommer att vara stärkt, och handla om att läraren måste kunna tillämpa nya 

metoder för att väcka elevers nyfikenhet. 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, idrottslärare, yrkesroll, didaktik 
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1. Inledning och bakgrund 

Ämnet Idrott och hälsa är idag debatterat då medvetenheten om ämnets betydelse ökat, samt 

att det utifrån de nya kursmålen gjort det svårt för idrottsläraren att stabilisera en god balans 

mellan teori och praktik. I takt med den ökade kunskapen kring hälsa och välbefinnande har 

allt fler valt att lyfta fram hur viktigt det är med rörelse i skolan för eleverna. Till detta bör 

även tilläggas att ämnet Idrott och hälsa är ett av de få ämnen som tidigare kritiserats för att 

vara ett ämne med allt för otydliga kursmål och med en lärarroll som anses för komplex 

utifrån läroplanen. Vidare skapar otydliga kursmål en ojämn balans av fördelningen av tid för 

olika moment, samt hur och varför vissa moment skall prioriteras. Utifrån de utskrivna 

utvecklingspunkterna (se exempel nedan) i kursplanen för ämnet Idrott och hälsa på 

gymnasiet (Lgy 11) går det att utläsa att det ställs stora krav på hur en lärare i ämnet Idrott 

och hälsa idag skall bedriva sin undervisning. Läraren skall bland annat ha en god förmåga att 

förmedla teori i kombination med praktik i ämnet Idrott och hälsa på ett bra sätt, samtidigt 

som undervisningen sker under allt mer tidsbegränsade former.   

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar 

att utveckla följande: 

    

 Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster 

och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa. 

 Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser 

för kroppslig förmåga och hälsa. 

  
 

     (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011:83) 

Detta är något som skapar mycket frågor om idrottslärarens roll, allt i samband med att fler 

ungdomar väljer en mer fysiskt inaktiv livsstil. I Vestmanlands läns tidning (internetupplaga) 

går det att läsa om undersökningen Liv- och hälsa-ung 2012. Undersökningen som var 

genomförd av Leppert, Nilsson, Enlund, Centrum för klinisk forskning, visade att ungdomar i 

åldrarna 13-17 år har en hög inaktivitetsgrad i förhållande till deras ålder (VLT.se, 2012-11-

07). Mycket av ansvaret för att förebygga denna inaktivitet läggs ofta på idrottsläraren i hopp 

om att denne ska vända på en nedåtgående hälsotrend. En forskargrupp vid Göteborgs 

Universitet, (Kougioumtzis, Patriksson & Stråhlman, 2011) lyfter fram delar av detta i sin 

artikel Physical education teachers’ professionalization: A review of occupational power and 

professional control och menar också på att idrottsläraren har fått ett samhällsförtroende där 
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denne idag förväntas lära alla elever att själva klara av att filtrera ut vad som är bra för deras 

hälsa och välbefinnande, samtidigt som varje lektion ska utföra någon form av fysisk aktivitet. 

När dessa mål inte kan uppnås leder detta till att professionen lärare i idrott och hälsa och 

yrkesrollen ifrågasätts ytterligare, en roll som redan ansetts vara diffus och svårdefinierad. 

Denna studie kommer i huvudsak att rikta sig till att undersöka idrottslärarens yrkesroll förr 

och nu, men även undersöka idrottslärarens status och förväntningar på rollen i framtiden hos 

idag verksamma idrottslärare på gymnasienivå. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka idrottslärares uppfattning av den egna yrkesrollen 

idag samt att ta reda på om och hur de uppfattar att yrkesrollen har förändrats och kommer att 

förändras över tid. 

1.2. Frågeställning 

Studiens frågeställningar kommer att vara de följande:   

1) Hur upplever idrottslärare sin yrkesroll? 

2) Upplever idrottslärare att sin yrkesroll har förändrats och kommer att förändras över tid - 

och i så fall hur? 

1.3. Avgränsningar 

För att kunna svara på frågeställningarna i denna uppsats har lärare som är verksamma på  låg, 

mellan - eller högstadiet valts bort. Istället inriktar sig denna studie mot lärare som idag är 

verksamma på en gymnasieskola och som har tidigare erfarenhet från de olika skolstadierna.   

1.4. Disposition 

I inledningens första del presenteras bakgrunden till ämnesvalet och även varför detta ämne 

har valts att undersökas, samt vad som undersökts. I inledningens två sista delavsnitt 

presenteras avgränsningar och disposition. Under avgränsningarna tas det upp som valts att 

inte undersökas i uppsatsen, medan dispositionen beskriver uppsatsens struktur. Rubriken 

Tidigare forskning börjar med att ta upp vad varje delavsnitt kommer att behandla utifrån 

litteratur och styrdokument. Vidare behandlas vad som tidigare skrivits om 

idrottslärarutbildningen och dess uppdrag. Andra delavsnittet under Tidigare forskning 
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behandlar lärarens yrkesroll och hur den har sett ut över tid. I avsnittets tredje del tas 

framtidsutsikterna för idrottsläraren upp. Det fjärde och sista delavsnittet behandlar de 

teoretiska utgångspunkterna med fokus på idrottslärarens roll, kompetens och kunnande. I 

uppsatsens tredje avsnitt, Metod, presenteras undersökningens urval, datainsamling, procedur, 

validitet och reliabilitet och etiskt förhållningssätt. Avsnitt fyra tar upp resultatet från 

undersökningen, där citat från respondenterna presenteras för ge en tydligare bild av deras 

svar. I avsnittet Diskussion kopplas intervjusvaren från respondenterna med de 

forskningskällor som använts i avsnittet Tidigare forskning. I slutsatsen diskuteras om 

frågställningarna är besvarade och vilket resultatet blev i undersökningen samt vilka nya 

kunskaper som inhämtats. Referenser som använts går är placerade i slutet av uppsatsen. I 

slutet av uppsatsen finns även bilagan med intervjuguide utskriven. 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer det att lyftas fram vad som tidigare har skrivits om idrottslärarens 

yrkesroll samt hur utbildningen för idrottsläraren har förändrats. I delavsnitt 2.1 Från 

idrottslärare till lärare i idrott och hälsa, tas idrottslärarutbildningen upp. Delavsnittet 

behandlar hur utbildningen har sett ut under förändring fram till idag. Delavsnitt 2.2 En roll i 

förändring – idrottsläraren förr och nu, kommer idrottslärarens roll att stå i fokus samt hur den 

förändrats över tid. Delavsnitt 2.3 tar upp Idrottsläraren i framtiden och hur dennes roll kan 

komma att se ut. Det sista delavsnittet 2.4 Synen på idrottslärarens roll, kompetens och 

kunnande, kommer att beröra de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

uppsatsen. De internationella artiklar som har använts i denna studie finns tillgängliga i 

databasen Education Resources Information Center (ERIC). Vidare har sökorden ’Physical 

education, teacher, role’ använts för att finna dessa artiklar. Artiklarna har laddats ned allt 

eftersom studien har fortlöpt med sista datum för nedladdning 2012-12-19. 

2.1. Från idrottslärare till lärare i idrott och hälsa 

Framväxten av ämnet idrott i skolan fram till införandet av LGR 80 har hållits inom en styrd 

ram. Denna ram har då främst inneburit en klar styrning för de kurs- och läroplaner i ämnet, 

där blivande lärare fått förhålla sig till de upsatta planerna (Annerstedt, 1991). Lars-Magnus 

Engström (1999) anser att samhällets kroppsövningskultur under denna tid utgjorde en 

styrning av utvecklingen i skolämnet idrott. De personer med makt i samhället har kunnat 

påverka den fysiska fostran som speglats av olika tidsepoker. När idrottsämnet ändrade namn 

från gymnastik till idrott vid början av 1980-talet hade det precis innan gjorts en 

högskoleförordning som sade att all utbildning på högskolenivå skulle vila på vetenskapliga 

grunder (Skolverket.se, 2012-11-28). Detta skulle då bidra till att statusen på utbildningen 

höjades samt att ämnet skulle få en ökad meningsfullhet. Vidare har framväxten av 

idrottsämnet banat väg för att starta den första utbildningen där det fanns möjlighet att 

kombinera ämnet gymnastik med ett till ämne. Lärarutbildningskommittén lade fram detta 

förslag som kom att lägga grunden för ämneskombinationer i lärarutbildningen fram till den 

nya lärarutbildningsreformen år 1988. Ämnet idrott gick då att kombinera med ett eller flera 

ämnen (Annerstedt, 1991). Att utbilda sig till lärare i idrottsämnet under den nya läroplanen 

innebar att fokus nu flyttades ifrån kroppsövningar och istället fokuserade mer mot idrott 

(Lararnashistoria.se, 2012-11-28). Per Henrik Ling, som introducerade linggymnastiken och 

anses idag vara ’den svenska gymnastikens fader’ blev därmed utmanad i hur idrottsämnet 
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skulle komma att se ut (Litteraturbanken.se, 2012-11-28). Efter att tidigare huvudsakligen 

tagit avstamp i gymnastik, blev det nu flera huvudmoment för den blivande idrottsläraren att 

behärska. Utöver gymnastik så tillkom hälsa, hygien och ergonomi, bollspel och lekar, dans, 

fridrott, friluftsliv och orientering, simning och livräddning, skidåkning, skridskoåkning, 

iskunskap och livräddning (Larsson & Redelius, 2004). Läraren i ämnet idrott skulle under 

denna tid hålla styrningen mot innehållet där inga huvudsakliga mål fanns uppsatta. Fokus 

lades på att främja konditionsrelaterade aktiviteter där lärarens största uppdrag var att få 

eleverna svettiga. Detta kom att ändras när det gradvis växte fram mål i ämnet som ändrades 

över tid. Dessa mål skulle bidra till att eleven skulle utveckla fysiska, psykiska, sociala och 

esteiska färdigheter. Ämnet fick även en ökad status i och med samundervisningens 

införande, där grundtanken var att denna skulle skapa en mer jämnställd skolmiljö för båda 

könen. Ämnesinnehållet utvidgades i hög grad till att utforska färdigheter inom idrott såväl 

som ekologiska samband. Med de nya målen och otydligare riktlinjer skapades en osäkerhet 

hos lärarna för vad som förväntades, där även en ifrågasättning om sin proffesionella yrkesroll 

uppstod (Annerstedt, Peitersen & Rønholt, 2001).  

 

Ingrid Carlgren och Ference Marton (2002) skriver om hur den återkommande kritiken mot 

lärarutbildningen har sett ut genom åren. Kritiken som riktas mot lärarutbildningen visar att 

hela utbildningen saknar forskningskrav och forskningsbas, något som är ett krav för 

utbildning på högskolenivå. Vidare lyfts utöver de redan nämnda, två grundläggande delar där 

utbildningen har brister. Den ena delen är mellan ämnesstudier och de yrkesinriktade delarna, 

medan det andra är mer relaterat till teoretiska och praktiska delar. I 

Universitetskanslersämbetets/Högskoleverkets utvärdering från 1996 som går att läsa i En 

hållbar lärarutbildning, SOU 2008:109, att ”[...] studenterna vittnade om låga krav i 

utbildningen och att forskningsrön avseende lärandets villkor och karaktär ofta saknades i 

utbildningen” (En hållbar lärarutbildning, SOU 2008:109:121). Försök har gjorts för att stärka 

lärarutbildningens anknytning till relevant forskning. Lärarstudenterna har byggt sin 

kunskapsgrund genom att studera diverse didaktiska modeller och läroplaner genom ämnen så 

som didaktik, psykologi och pedagogik, utan att egentligen ha någon baktanke om det 

reflekterande synsättet eller de förutsättningar de har inför deras kommande arbete. Den 

verksamhet som har bedrivits där fokus har legat kring hur läraren skall gå till väga snarare än 

vad som skall åstadkommas, har även detta bidragit till ett osynliggörande av läraryrkets 

bestämda åtaganden (Carlgren & Marton, 2002).  
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Utbildningen för idrottslärare har fått anpassa innehållet i och med införandet av hälsa i ämnet 

idrott under början av 1990-talet. Detta var inte enbart ett namnbyte, utan även en markering 

att ämnet nu skulle ges mer utrymme för ett breddat hälsoperspektiv. Den nya kursplanen 

presenterar ett perspektiv på hälsa, där sambanden mellan livsstil, omgivning, hälsa och god 

inställning till livet betonas och elevens egna ståndpunkter i hälsofrågor lyfts fram. Ämnet 

idrott och hälsa skulle medvetandegöra livsstilens betydelse för hälsan. Eftersom det under 

den här tiden inte fanns fler obligatoriska moment mer än orientering och simning, gavs 

läraren allt mer frihet, men också ansvar, att sturkturera det innehåll som skulle undervisas till 

eleverna. Ämnesutformningen kunde se annorlunda ut mellan olika skolor i och med denna 

frihet som gavs till läraren idrott och hälsa. Främst kunde detta bero på bristande kompetens 

under utbildningen som senare har förannlett läraren till att inte vetat vad som krävts utav dem 

(Annerstedt et al. 2001). Carlgren och Marton (2002) anser att ”Det är lärarnas professionella 

kunskapsbas och gemensamma referensram som förväntas utgöra grunden för 

skolutvecklingen” (Carlgren & Marton, 2002:83). Inger Karlefors (2002) väljer att lyfta fram 

betydelsen av samverkan mellan lärare för att utveckla skolämnet idrott, något som det 

tidigare visat stora brister i. Vidare anser Carlgren & Marton (2002) att ett måste för att 

skolutvecklingen skall drivas framåt är att lärarens utvecklande tankesätt om vad som skall 

åstadkommas kan föras över till eleverna.  

 

När de nya läroplanerna Lgr 11 och Lgy 11 infördes år 2011 genomgick inte bara grund- och 

gymnasieskoleutbildningar en förändring, utan även högre utbildningar i form av en ny 

lärarutbildning. Regeringen menade att den tidigare lärarutbildningen innehöll brister, och då 

främst kring den vetenskapliga basen, som inte visat sig vara bred nog. Granskningar och 

utvärderingar hade också visat att de försök som gjorts för att åtgärda dessa brister inte varit 

tillräckliga (Bäst i klassen – en ny lärarutbildning, 2009). Utifrån de gjorda granskningarna 

och undersökningarna presenterades år 2009 propositionen, Bäst i klassen – en ny 

lärarutbildning, som lyfte fram delar där det behövs för att långsiktigt åtgärda dessa brister. 

Gemensam utbildningsvetenskaplig kärna, förstärkta ämneskunskaper, förbättrad vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet, satsning på utbildningsvetenskaplig forskning, förbättrad 

VFU och nya anställningsformer, högre kravnivåer och bättre nivå på förkunskaper 

samverkan och koncentration och en hållbar lärarutbildning är bara några av de delar som 

regeringen valde att fokusera på. Till detta ingår även fyra övergripande perspektiv som utgör 

kärnan för hur den nya lärarutbildningen skall se ut (Bäst i klassen – en ny lärarutbildning, 

2009:). 
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Övergripande perspektiv  

Fyra övergripande perspektiv har bedömts så väsentliga att de ska genomsyra all lärarutbildning. Dessa är:  

 vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt  

 historiskt perspektiv  

 internationellt perspektiv  

 informations- och kommunikationsteknik (IT) som utbildningsresurs.  

 

Samtliga fyra perspektiv är områden som behöver förstärkas i lärarutbildningen. Det 

vetenskapliga och kritiska förhållningssättet motverkar normativitet och innebär bland 
annat att de blivande lärarna ska känna till och kunna värdera olika pedagogiska metoder 

och teorier. De historiska och internationella perspektiven breddar de lärarstuderandes 

kunskaper i tid och rum, och motverkar ett snävt samtida och nationellt synsätt på skola och 

lärande. IT som utbildningsresurs är en helt nödvändig del av en lärarutbildning i fas med 

den digitala utvecklingen i samhälle och skolväsende. 

 

(Bäst i klassen – en ny lärarutbildning, 2009:67) 
 

 

Att utbilda sig till lärare i idrott och hälsa idag innebär en förändringar från tidigare i och med 

införandet av de nya läroplanerna. Enligt kommentarsmaterialet för ämnet idrott och hälsa 

LGY11 har den nya kursplanen för ämnet idrott och hälsa för gymnasiet behållit vissa delar 

från tidigare kursplan, men har även ändrat och tagit bort vissa. Kursplanen LGY11 betonar 

en kroppslig förmåga snarare än fysisk förmåga och fysisk hälsa. Även att friluftsliv nu bytts 

ut till två mer skilda begrepp i form av utemiljö och naturen är nytt. Vidare ses inte längre 

elevens samarbetsförmåga eller ledarskap som bedömningsgrundande. Skolverket påpekar 

dock i kommentarsmaterialet att samarbete och ledarskap kan användas på flera olika sätt i 

undervisningen för att utveckla dessa förmågor (Skolverket.se 2012-11-28)  

Med införandet av de nya läroplanenerna formas också nya kursmål för idrott och hälsa för 

lärare mot äldre barn. De nya kursmålen har kommit att se ut på följande sätt:  

Kursens mål är att introducera Idrott och Hälsa ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Den 

studerande ska tillägna sig kunskaper om idrott ur olika samhälls- och lärandeperspektiv 

samt ur ett humanbiologiskt perspektiv. Målet är att den studerande ska utveckla sin 

lärarkompetens genom att söka kunskaper om vilka idrottsrelaterade faktorer som påverkar 
människans fysiska, psykiska och sociala hälsa, både ur samhälls- och 

organisationsperspektiv samt individ- och grupperspektiv. Dessutom ska den studerande 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt för att kunna identifiera, formulera, analysera och lösa 

uppgifter inom kunskapsområdet. Målet är också att den studerande ska förvärva en 

ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk grund samt praktiskt träna de erhållna färdigheterna. 

 

 

(Kursmål för Idrottsvetenskap för lärare mot äldre barn - idrott och hälsa på Karlstads 

Universitet, 2012-11-28 ) 

Förutom det kritiska förhållningssättet som beskrivs i kursmålen, påpekar Annerstedt (2007) 

att en viktig grund för att bli en bättre lärare är det reflekterande tankesättet. Det reflekterande 
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tankesättet kring undervisningen kan hjälpa lärarstudenten att utvecklas som lärare och stärka 

sin yrkesroll. För att kunna göra egna reflektioner måste lärarstudenten börja med sig själv för 

att bli medveten om sina värderingar och uppfattningar vad gäller undervisning och lärande 

samt hur kunskap uppstår. Att fundera över sin lärarroll ur ett samhälleligt och ett individuellt 

perspektiv är viktigt, samt vilka mål samhället, skolan och nya eller blivande lärare själv har 

på läraryrket. Även Jane Meckbach (2012-11-28) lyfter fram betydelsen av lärarens 

reflekterande förhållningssätt kring didaktiska utmaningar där frågor av formell och informell 

karaktär om ämnes- och skolmålen står i fokus. 

2.2. En roll i förändring – idrottsläraren förr och nu 

Annerstedt (1991) tar upp att idrottslärarrollen förändras i takt med att samhället och dess 

krav från omgivningen också förändras. Dessa krav och förväntningar från omgivningen 

skapar riktlinjer för hur att förhålla sig i samspelet med andra roller. Hargreaves (1998) tar 

upp lärarens betydelse för samhället och hur den ställs emot samhällets medvetenhet. Lärarens 

personliga kunskaper och praktiska kunnande lyfts fram av forskare och personalutvecklare 

mer än tidigare och detta, menar Hargreaves (1998), möjliggör en samlad styrka från ett 

lärarkollektiv mot vad som har varit sanning och krav på expertis i akademiska väsen. Genom 

historien har i stort sett inga andra krav ställts på idrottsläraren mer än goda fysiska 

färdigheter på betydande pedagogiska kunskaper och att förkroppsliga en alldeles speciell 

uppfostrartyp. I alla tider har man dock haft uppfattningen att lärare i ämnet skall besitta goda 

färdigheter, för att kunna förevisa övningar för eleverna (Annerstedt et al, 2001). I tidigare 

studier pekar Annerstedt (2001) på att idrottsläraren har visat en tendens till att vara osäker 

när det kommer till vilka kunskaper en idrottslärare skall besitta. Kompetensen ställs således 

på sin spets när idrottslärare har dåligt självförtroende och tyckts sakna en professionell 

yrkesidentitet. Mer om detta tas upp i den teoretiska referensramen.  

Armour och Yelling (2004) och Keay (2006) lyfter fram betydelsen av att hela tiden kunna 

definera idrottslärarens yrkesroll för att den professionella yrkesridentiteten skall stärkas. 

Idrottsläraren har ett ansvar att lyfta sin yrkesroll och debattera för en vidare utveckling av 

den.  Om inte detta görs så riskerar idrottslärarens yrke att försvinna i framtiden. 

Participation in professional development is essential if we are to defend the place of PE 

teachers in schools, but recent research with experienced PE teachers found opportunities to 

be limited and incoherent, and teachers’ definitions of professional development to be 

narrow (Armour & Yelling, 2004). 
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(Keay, 2006:370) 

New teachers also have a responsibility to challenge current practice and to ensure that they 

make a significant contribution to the development of the PE profession. If we do not 

engage in this debate we may find that the ‘PE teacher’ becomes a very rare breed. (Keay, 

2006) 

(Keay, 2006:381) 

Idrottsläraren har under en längre tid stått inför problemet att kombinera den praktiska delen 

av undervisningen med den teoretiska. Tidigare har den praktiska delen tagit mest utrymme, 

då med lite eller ingen teoretisk anknytning. Numera är det teorin som ligger i fokus då 

kunskapen om ämnet ökat och således lett till ett ämne som blivit kritiserat för att innehålla 

för lite teori. ”teori är en sak, praktik något annat” (Annerstedt et al. 2001:13) Idrottsämnets 

praktik är, enligt Annerstedt et al. (2001), en process som är tydligt förankrat i historia och 

bygger hela tiden på nya situationer som uppstår. Lärandet genom nya situationer hjälper inte 

bara elever, utan också läraren. Green (1998, 2000, 2001) menar att en idrottslärare i början 

av sin karriär kan ha en mottaglighet för sin yrkesroll, men genom vardagliga filosofier kring 

det praktiska görandet kan bidra till att påverka yrkesrollen som helhet. 

He acknowledges that teachers enter the profession with a predisposition to the role but 

found that the practicalities of the context in which they found themselves also affected the 

way roles were undertaken. These everyday philosophies arise from practical concerns and 

from the day-to-day constraints of timetabling, staffing, fulfilling requirements of the 

National Curriculum for PE and coping with pupils (Green, 1998). He found that most PE 

teachers simply ‘do’ PE; and their doing appears to interact with their predisposition to the 

role, influencing their thoughts on the subject (Green, 2000).  

(Keay, 2006:373) 

Forskare inom teorier förknippad med undervisning har under en längre tid försökt att komma 

fram till en modell som ska kunna utgöra kärnan föra hela undervisningen samt att reducera 

gapet mellan den praktiska och teoretiska delen. Vidare är det ounvikligt att varje individ lär 

sig på olika sätt och måste därför mötas med olika tillvägagångsätt. En framtagen modell som 

fungerar för en elev fungerar inte nödvändigtvis för en annan. Det stora problemet är att 

vetenskapen om att den optimala modellen är ouppnåelig och kräver således att läraren själv 

måste anpassa ett möjliggörande i den egna undervisningen till individen (Annerstedt, 2007; 

Hargreaves, 1998). Anledningen till att teorin är viktig i idrottsämnet är, enligt (Annerstedt et 
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al. 2001), för att läraren i ämnet hela tiden ska kunna argumentera, diskutera eller själv 

utveckla sitt tänkande om undervisning och den egna praktiska undervisning. För att kunna 

diskutera krävs ett gemensamt språk, ett språk som alla förstår och som kan leda till en 

vidareutveckling av teorier, men även reflektioner av de framtagna teorierna inom 

idrottsundervisningen.  

Lärarens utvecklingsprocess är något som Armour (2010) har titta på i sin undersökning där 

han genom Dewey (2008), lyfter fram lärarens redan befintliga kunnande som en grund för att 

ytterligare kunna utveckla sitt kunnande. Genom de nya erfarenheter som erhålls utökas även 

förmågan att för att i framtiden bedriva en god undervisning. 

 

[…] in order for teachers to progress, in Dewey’s sense, learning opportunities need to be 

organised in ways that expand both teachers’ existing understandings and their capacity to 

engage in further learning. In this regard, the focus of professional learning activities should 

be conceptually and intellectually related to earlier learning experiences. Furthermore, the 

nature of those experiences needs to take into account the imperative to build learning 

capacity for the future 

(Armour, 2010:5) 

 

Idrottsämnets status är något som länge blivit ifrågasatt på grund av att en stor andel lärare 

saknat adekvat utbildning. I en Europaöverspännande studie gjord av Ken Hardman (2006), 

undersöktes vilka problem idrottsämnet står inför. Hardman (2006) menar i sin studie att 

idrottsämnets status bör höjas då de flesta skolor numera har idrottslärare som är utbildade 

och specialiserade mot skolundervisning. Vidare pekar Arne Maltén (2000) på att en utbildad 

lärare inte nödvändigtvis bedriver en undervisning som är god. Att se till vilken typ av 

ledarskap som är optimalt för en idrottsundervisning är väldigt svårt, då forskare menar på att 

ett gott ledarskap inte går att definera genom några lätta och entydiga svar. De menar att 

ledarskapet inom skolan handlar om en process där läraren strävar efter att få eleverna att 

arbeta mot de mål som är uppsatta i undervisningen. Utöver att läraren skall jobba målinriktat 

med eleverna skall även lärarens ledarskap präglas av det sociala sampelet, som fyller en 

viktig funktion vid förmedlandet av kunskap på ett gott sätt (Annerstedt, 2007). Tidigare har 

ett gott ledarskap lyfts fram utav personlighetsegenskaper, men idag, menar Filbeck Laursen 

(2005), att ett gott ledarskap är mer komplext än så. Idag skall idrottsläraren inspierara 
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eleverna att själva skapa ett förhållningssätt till huvudinnehållet som medför att eleven finner 

undervisningen meningsfull. För att kunna göra detta krävs det att läraren bygger ett 

förtroende samt skapar en miljö där eleverna kan känna sig trygga och vill arbeta målintriktat. 

(Annerstedt, 2007) 

2.3. Idrottslärare i framtiden 

Håkan Larsson (2012), som är verksam på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 

Stockholm, presenterade en recensionsessä där han berör framtiden för idrottsläraren. I denna 

recensionsessä studerade Larsson den skotske idrottspedagogen David Kirks (2010)  tankar 

kring hur ämnet Physical Education
1
 ser ut och bör förändras för att höja kvaliteten på ämnet. 

Kirk (2010) menar att ämnet inte kan vidareutvecklas om metoderna som används är 

föråldrade. 

How might a school subject that continues to be practiced in a form that was considered to 

be cutting edge over 60 years ago fulfill [contemporary] ambitions? Quite clearly […] it 

cannot. 

So change seems inevitable. But what futures might be possible for physical education? 

Can physical educators themselves bring about the changes that seem to be needed? Or will 

change be forced upon them by governments’ growing impatience with lack of progress? 

Indeed, does physical education as we know it have a future?  

                                                                                                                       (Kirk, 2010:9) 

Larsson (2012) pekar på ett antal av Kirks kritiska infallsvinklar, som alla tar sin 

utgångspunkt i att kroppsövningsämnet är konstruerat utifrån ett socialt basis och att tanken 

på själva kroppsövningen i sig inte är det som betyder mest. Istället är det ’the idea of idea’, 

eller tanken på tanken, med fokus på kroppsövningen som är den betydande faktorn. Med stöd 

i detta synsätt förklarar han framväxten av ämnet fram till idag, som enligt Krik (2010), 

präglats av en syn där idrottsämnet handlar om undervisning i idrottsliga tekniker. ’Physical 

education’ är ett skolämne som i grund och botten bildats av personer som hela tiden haft 

specifica mål och verkat utifrån vad den tidens samhälle hade för uppsatta förutsättningar och 

villkor. Utifrån detta synsätt går det att anta att skolan och skolämnen hela tiden utgår från det 

som tidigare har varit. Problematiken med detta är att de som undervisar efter en tid får 

                                                             
1 Physical Education är namnet på ämnet idrott som oftast används i engelsktalande länder. I dessa länder skrivs 

inte ordet ”hälsa” (health) med på samma sätt  som i Sverige (idrott och hälsa). 
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svårare att se ämnets historia och detta kan hindra verksamheten och ämnet som helhet att 

utvecklas vidare (Larsson, 2012). 

Vad behöver då förändras för att ämnet skall utvecklas i framtiden? Larsson (2012) lyfter 

fram Kirks ’radical reform’ (utveckling) som ett väldigt nödvändigt steg för att uppnå 

utveckling i ämnet. 

 utveckling – en framtid som bygger på att ämnet är i grunden felkonstruerat 

och att det krävs en fullständig rekonstruktion av ämnet (’radical reform’) 

för att det ska kunna möta de behov som karakteriserar framtidens samhälle 

och elever 

(Larsson, 2012-12-08) 

För att kunna genomföra denna radikala förändring (’radical reform’) har Kirk tagit hjälp av 

Hal Lawson för att komma fram till fem fundamentala steg till förändring. Dessa steg skall 

främst sträva efter att höja ämnets betydelse i skolan genom att arbeta med grundfrågor om 

samhälletsmedvetenhet kring ämnet, en hållbar utbildning och att inte se ämnet idrott och 

hälsa som andra skolämnen. Dessa steg är just nu i sin utvecklingsfas och det har därför inte 

heller visat sig några större förändringar i ämnet vid införandet av Lgy 11. 

1. … new physical education programmes must take forms that fit the new institutional forms 

of the school …  

2. … physical education must end its quest to be treated just like other school subjects …  

3. … we need to be more astute in recognizing and taking into account the powerful forces in 

society that offer competing and often harmful lifestyles to young people …  

4. … physical education programmes must take a life-course development perspective, 

confirming the significance of strong transfer of learning …  

5. … we must recognize the power of physical education programmes both as stand-alone and 

combined social interventions that involve collaboration with other helping professions to 

address urgent social problems.  

(Kirk, 2010:134f) 

Larsson (2012) lyfter fram sina tankar kring lärarnas undervisning och menar att, utifrån vad 

senare tids svenska forskning har visat, så har läraren i idrott och hälsa ett synsätt av den egna 

undervisningen som döljer sig bakom hur deras egna ambitioner med undervisningen ser ut. 

Vidare lyfter Larsson (2012) fram de fem fundamentala stegen för utveckling av ’Physical 

education’, och menar att hans bild skiftas något men tycker samtidigt att stegen stämmer 

hyfsat överens med dess ambitioner. När det gäller lärarna i idrott och hälsa i Sverige tror inte 

Larsson (2012) att det är många som skulle välja att gå med på ett införande av de fem 
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fudamentala stegen. ”Min bedömning av situationen i Sverige är således att många lärare har 

ambitionen att reformera ämnet, men inte redskapen för att ro iland detta projekt. Dessa 

redskap handlar både om redskap för att se klart (eller kritiskt) på den undervisning som 

bedrivs i dagsläget och de redskap som behövs för att lägga upp en annorlunda undervisning. 

[...] På motsvarande vis kan man säga att problemet med utbildningen till lärare i idrott och 

hälsa inte är ambitionen att reformera idrott och hälsa, utan att utbildningen helt enkelt inte är 

upplagd så att lärarstudenterna kan utveckla de redskap som behövs för att bedriva ett 

förändringsarbete” (Larsson, 2012-12-8).  

2.4. Teoretisk referensram  

Denna uppsats har sin teoretiska utgångspunkt i Helle Rønholts (2001), Karsten Schnacks 

(1993) och Chris Argyris och Donald Alan Schöns (1974) teorier och begrepp om didaktik. 

De tolkningar som gjorts kring dessa teorier och begrepp är vad som senare kommer att bli 

underlag när respondenternas svar jämnförs med synen på idrottslärarens yrkesroll. Därefter 

tolkas resultaten för att se hur den verksamma läraren uppfattar yrkesrollen i förhållande till 

undersökningens teoretiska referensram.  

Rønholts (2001) skriver om den danske professorn i didaktik, Karsten Schnack (1993), som 

menar att; ”Didaktik handlar om planering. Planering av utbildning och undervisning. Lösgör 

man planeringsaspekten från övriga pedagogiska reflektioner blir didaktiken till en närmast 

tekniskt präglad diciplin.[...] Vidgar man perspektivet så att planeringsaspekterna ses i sitt 

sammanhang, blir beteckningen didaktik i sin tur närmast synonymt med pedagogik” 

(Schnack, 1993:3, I: Annerstedt, Peitersen & Rønholt, 2001:9). Vidare beskriver Rønholt 

(2001) att didaktiken kan brytas ner till fyra huvuddelar som ingår i didaktiken. Utan 

ämnesteori, metodik, pedagogik och praktiken som bör ingå i lärarutbildning kan de blivande 

lärarna vara dåligt rustade för sitt kommande yrke. När det gäller idrottsdidaktiken och dess 

uppgift så väljer Rønholt (2001) att förklara denna som praktikens vägledare. Genom att 

utmana, men även att undersöka idrottsliga praktiker kan detta leda till frågeställningar för 

nya problem. För att senare finna lösningar på dessa problem krävs ett reflekterande 

förhållningssätt (Se även Annerstedt (2007) och Meckbach (2004) - Delavsnitt 2.1. Från 

idrottslärare till lärare i idrott och hälsa). Omvänt skall de erfarenheter som tillkommit via 

pratik bidra till att ge motsvarande anledning till att skapa nya frågeställningar kring de teorier 

som används i samband med idrottsundervisning och nya teoribildningar. ”Det undersökande 

och problematiserande synsättet skall främja ett dialektiskt förhållande mellan pratisk 
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handling och teoretiska överväganden samt bör innehålla en analytisk och kritisk dimension 

som kan bidra till att utveckla såväl teorin som praktiken” (Annerstedt, Birger Peitersen & 

Helle Rønholt, 2001:12). Kopplingen mellan de olika komponenterna i modellen (Se figur 2) 

är viktig för att lyfta vikten av idrottsdidaktikens betydelse. Alla komponenter utgör en 

särskild funktion och ställer lärarens kunnande och kompetens emot de riktlinjer från 

kursplanen (LGY11), såväl som idrottsdidaktiska utmaningar med elever. Vidare ställs även 

lärarens arbetssätt på prov då denne skall sträva efter att arbeta med ett problematiserande och 

undersökande synsätt som bidrar till reflektion, analys och utveckling. Med stöd i modellen 

(Se figur 2) kommer studiens fokus att ligga på idrottsläraren. Modellens övriga 

komponeneter kommer således att ge stöd åt en fördjupad förståelse kring idrottsläraren 

yrkesroll. 

 

För att synliggöra de teoretiska utgångspunkter i denna undersökning har Argyris & Schöns 

(1974) modell av hur begreppet didaktik är betraktat utifrån en komponentdefinition använts. 

Vidare belyser denna modell de skillnader i vad en praktiker tänker och tror, och vad som 

senare görs utifrån sina teorier och förutfattningar.  

  

Figur 1: Didaktikbegreppet betraktat utifrån en komponentdefinition (Argyris & Schön, 1974, I: Annerstedt, 

Birger Peitersen & Helle Rønholt, 2001:13). 

Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen, riktar sig denna undersökning till att 

utforska idrottslärarens yrkesroll. För att synliggöra och skapa en tydligare bild av detta 

skapades en modell som visar huvudbegreppet såväl som de vitala komponenter som är 

centrala i undersökningen.  
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Figur 2: Idrottsdidaktikbegreppet betraktat utifrån en komponentdefinition 
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3. Metod 

I detta metodavsnitt kommer först urvalet att presenteras i delavsnitt 3.1. Efter Urvalet 

kommer en beskrivning av valda Datainsamlingsmetoder i delavsnitt 3.2, där även 

berarbetningsprocessen av resultatet tas upp. Delavsnitt 3.3 tar upp Procedur av 

undersökningen och hur tillvägagångssättet har sett ut. I delavsnitt 3.4 tas undersökningens 

Validitet och reliabilitet upp. I Delavsnitt 3.5, Etiskt förhållningssätt, som är det avslutande 

delkapitlet, tas de etiska förhållningssätt upp som utgjort grunden för undersökningen. 

3.1. Urval 

I denna studie gjordes ett strategiskt urval som huvudsakligen baserades på tidigare kontakter 

med lärarna. Urvalet ansågs lämpliga för studien då de gärna skulle ha olika bakgrund, vilket 

de hade. Detta för att kunna undersöka hur bakgrundsfaktorer påverkar synen i ämnet idrott 

och hälsa (Kvale & Brinkmann, 2009). Sammanlagt valdes fem lärare från varierande 

lärargenerationer ut för att ta reda på deras syn på sin egen yrkesroll samt om det har funnits 

några förändringar över tid. Lärarna som ingår i studien och som intervjuades arbetar alla på 

en gymnasieskola på en mindre ort i Sverige.  

Lärare 1 har gått 5 år på Karlstads Universitet med examensår 2007, Lärare 2 har gått 3 år på 

GIH Örebro med examensår 1992, Lärare 3 har gått 4 år på GIH Stockholm med examensår 

1988, Lärare 4 har gått 3 år på GIH Örebro med examensår 1993, Lärare 5 har gått 2 år i 

Zürich, Schweiz på ETH Centrum (som då var jämnställt med GIH i Sverige) med examensår 

1985.  

3.2. Intervjuguide 

I denna studien har frågorna blivit indelade i två delar där varje del inriktar sig mot en av 

forskningsfrågorna. De ställda frågorna till respondenterna skiljer sig inte åt eftersom syftet 

strävar till att undersöka idrottslärares uppfattning av den egna yrkesrollen idag samt att ta 

reda om och hur de uppfattar att yrkesrollen har förändrats och kommer att förändras över tid. 

Intervjufrågorna är 12 stycken till antalet och har delats in i ’Hur upplever idrottslärare sin 

yrkesroll’ och ’Upplever idrottslärare att sin yrkesroll har förändrats och kommer att 

förändras över tid - och i så fall hur?’ (Se intervjuguide – Bilaga 1).  
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3.3. Datainsamlingsmetoder 

För att fastställa vilken metod som skulle tillämpas utgick jag från mina forskningsfrågor. 

Runa Patel & Bo Davidson (1991,2003:50) skriver om ordet ”Upplevelser” och att detta ord 

kan undersökas med både kvantitativa metoder såväl kvalitativa intervjuer som observationer. 

När metoden är fastställd är det första steget till intervjustudien tematiseringen. Begreppet 

tematisering innebär att ta reda på undersökningens ’Vad’, som undersöks genom att se till det 

behov av kunskap kring det valda området. Detta görs också för att inskaffa ny kunskap 

genom att se till tidigare forskning inom området. Vidare redogörs undersökningens ’Varför’ 

genom att presentera undersökningens syfte. Slutligen bestäms den metod som skall användas 

för undersökningen genom att inhämta kunskap om olika analys- och inhämtningstekniker 

som svarar för ’Hur’ undersökningen skall utföras (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & 

Davidson 1991,2003). 

I denna studie har kvalitativ metod med intervjuer använts. Patel och Davidson (1991,2003) 

tar upp fördelarna med kvalitativa intervjuer och menar på att en intervju kan ge mer 

nyanserade svar från respondenten. Vidare betonas fylligheten som kan skapas genom en 

intervju, där ett fokus kan anpassas beroende på syfte och frågeställning. De delar som inte 

ligger i fokus är även de viktiga då de är ett supplement och bidrar till att få en fylligare 

helthetsbild som vidare kan analyseras och tolkas. Utöver dessa anledningar kan kvalitativa 

intervjuer på ett djupare plan samla in mer information kring de tankar, attityder, värderingar 

och uppfattningar som respondenten framför under intervjutillfället. Ett exempel på detta kan 

vara att respondenten tittar ner i samband med en ställd fråga. Trost (1993,1997) påpekar att 

sinnesintryck under en intervju endast bör noteras och inte tolkas, då respondenten inte 

nödvändigtvis tar avstånd från en viss fråga för att blicken vänds bort i samband med när den 

ställdes. Kvalitativa intervjuer är ett viktigt verktyg inom forskningen för att finna ny 

kunskap. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om att alltid ha ett mål som forskare och menar 

vidare att intervjuer bidrar till att forskaren; ”[...] inspireras till nya tolkningar av välkända 

fenomen, och ge ny relevant kunskap till ett forskningsområde” (Kvale & Brinkmann, 

2009:31). 

3.4. Procedur 

De utvalda gymnasielärarna kontaktades via telefon för att informera dem om 

undersökningen, syftet, samt om när och hur intervjuerna skulle ske. Intervjuerna med lärarna 

genomfördes alla under samma dag och på samma plats. Platsen som valdes ut för 
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intervjuerna var i ett arbetsrum på skolan där lärarna arbetar. Plats för intervjuer kommer att 

behandlas mer ingående längre fram i denna avsnittsdel. Intervjuerna gick till på samma sätt, 

de var enskilda samt spelades in på intervjuinspelare. Materialet från intervjuerna har 

transkriberats och summerats för att få en tydlig bild av vad respondenterna sagt. 

Betydelse av det dynamiska samarbetet där intervjuaren skapar en kravlös miljö där 

respondenten känner sig fri och trygg nog att dela med sig av personliga erfarenheter (Kvale 

& Brinkmann, 2009, Trost, 1993,1997). Kvale och Brinkmann (2009) påvisar även att det inte 

går att läsa sig till att bli en bra intervjuare genom att läsa böcker om att intervjua, utan det 

krävs även att intervjuer genomförs för att lära sig det som inte böckerna kan göra. ”Själva 

produktionen av data i den kvalitativa intervjun går utöver det mekaniska följandet av regler 

och bygger på intervjuarens färdigheter och personliga omdöme när det gäller ställandet av 

frågor” (Kvale & Brinkmann 2009:98).  

Innan den inledande frågan gavs respondenten information om studien där även 

respondentens anonyminitet säkerställdes. Därefter inleds intervjun som har tagit avstamp i 

Hassmén & Hassméns (2008) och Kvale & Brinkmanns (2009) konstruktioner för 

intervjuguide. I en intervju är det extra viktigt att bilda en god dynamik, därför bör 

intervjuaren starta med inledande frågor som syftar till att lära känna respondenten såväl som 

att undersöka respondentens bakgrund. Detta görs också för att få en god grund när forskaren 

senare ska jämnföra och analysera hur bakgrunden ställer sig till syftet. Här ställs även frågor 

som leder in respondenten att fokusera på det valda disskusionsämnet och de egentliga 

frågorna. Vid de egentliga frågorna riktar sig intervjuaren till att gå djupare och utforska 

respondentens uppfattning av diskussionsämnet. Beroende på typen av fråga kan denna 

modifieras att passa in med syfte och frågeställning. Efter intervjun sammanfattas den för 

respondenten för att undvika eventuella missförstånd som kan ha uppstått. Avslutningsvis ges 

respondenten möjlighet att fråga frågor eller lägga till något till intevjun. 

Litteratur, internetsidor, forskningsrapporter, tidningsartiklar och styrdokument som handlar 

om idrottslärarens utbildning och yrkesroll har använts som bakgrund för att analysera svaren 

från intervjuerna. Vid analysen av svaren från respondenterna använde jag ’Analysens sex 

steg’ (Kvale, 1997), där jag valde att bara använda de fyra första stegen. Det första steget 

utgår från intervjupersonens beskrivelser av sin livsvärld utan omfattande tolkningar. Det 

andra steget tar upp det intervjupersonen själv upptäcker genom nya samband mellan olika 

upplevelser. Tredje steget beskriver när intervjuaren koncentrerar och tolkar vad som sägs 



23 

 

under intervjun, samt behandlar detta för att sedan sända tillbaka sina reflekteranden med 

utgång i respondentens svar. För att undvika att tolkningsmissförstånd ska uppstå i detta steg 

är det viktigt att reda ut eventuella oklarheter tidigt i intervjun. Fjärde steget går ut på att tolka 

den registerade intervjun av intervjuaren. Intervjun struktureras upp och analyseras ytterligare 

med hjälp av dataprogram. Femte steget går ut på att göra en ny intervju för att ge tillbaka 

tolkningen till respondenten efter ha jämnfört tidigare svar. Handlandet står i fokus vid det 

sjätte steget, där respondenten börjar att handla utifrån de nya insikter som skapats under 

tidigare intervjutillfällen. Vid val av metod för intervjuanalys har stöd tagits i Kvales (1997) 

meningskoncentreringar, där metoden går ut på att svaren från respondenten omformuleras till 

ett kortare svar med bara några ord, men där meningens innebörd fortfarande är densamma. 

Med hjälp av Kvales (1997) tillvägagångssätt har jag kunnat tolka och analysera 

respondenternas svar utifrån min teoretiska referensram, med ett tydligt idrottsdidaktiskt 

perspektiv utifrån idrottslärarens perspektiv. 

3.5. Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om forskarens förmåga att göra en studie som fångar det fenomen som 

studien har som syfte att undersöka. Reliabiliteten handlar mer om uppenbarheten i studien, 

där reslutatet skall kunna reproduceras i en ny studie med liknande resultat för att studien 

skall anses ha hög reliabilitet (Hassmén & Hassmén, 2008, Patel & Davidson, 1991,2003). 

Patel och Davidson (1991,2003) menar att validiteten och reliabiliteten hör ihop till viss grad, 

vilket innebär att forskaren inte bara kan koncentrera sig på ett utav dom om denne vill  höja 

studiens vetenskapliga kvalitet. Studiens tillförlitlighet kan ses på från flera vinklar och 

ifrågasättas av flera anledningar då en högre reliabilitet och således en högre validitet skulle 

kunna uppnåtts. (Hassmén & Hassmén, 2008).  

3.6. Etiskt förhållningssätt 

Hassmén & Hassmén (2008) skriver om forskningens etik och menar att det finns två 

perspektiv. Det första som kan betecknas som forskningsetik är vad som utgår från forskarens 

agerande, intergritet och hederlighet. Andra perspektivet, som också anses vara ett perspektiv 

av forskningsetik, tar upp hur testpersoner och andra kring projektet inte utsätts för någon 

olämplig påverkan, utan istället skyddas mot detta. Vidare tar Hassmén & Hassmén (2008) 

upp de 5 grundpelarna inom forskningsetik som är ärlighet, öppenhet, oväld, ordningssamhet 

och hänsynsfullhet. Om någon av dessa regler inte skulle till att följas, kan 
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forskningsprojektet trovärdighet hotas till en större grad. Därför är det, som tidigare nämnt, 

mycket viktigt att som forskare se till att visa hänsyn till de involverade respondenterna. 

Problematiken i detta kan bli den att forskningen inte skyr några medel i att ta fram 

effektivare sätt för att nå de resultat de vill uppnå, utan att ta hänsyn till denna etiska regel. 

Utöver detta tas ärlighet, öppenhet, oväld och ordningssamhet upp där dessa oftast inträffar 

efter forskaren fått fram data och handlar om att kunna, på ett vetenskapligt etiskt korrekt sätt, 

föra vidare sina reslutat som i framtiden skall kunna granskas av andra forskare. 
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultat och en analys av resultatet från samtliga intervjuer att 

presenteras. Vidare har ett urval av citat gjorts för att presentera och analysera mitt resultat. 

Det första delavsnittet, 4.1, kommer att redovisa svaren från de intervjufrågorna kring kraven 

och yrkesrollens förändring över tid. Det andra delavsnittet, 4.2, kommer att behandla de 

frågor kring dagens idrottslärare där frågor om bland annat arbetssätt, idrottsdidaktiska 

utmaningar och krav redovisas. Bakgrundsfrågorna (Se intervjuguide – Bilaga 1) från 

intervjuerna kommer att presenteras genom en redovisning av hur länge respondenterna 

studerade, examnensår samt vilket universitet eller högskola de gick på. Detta har betydelse 

när resultatet senare skall diskuteras i diskussionsdelen. För att lärarna skall förbli anonyma 

har jag valt att enbart kalla dem Lärare 1, 2, 3, 4 och 5.   

4.1. Hur såg idrottslärarens yrkesroll ut förr 

Samtliga lärare ansåg att rollen har förändrats så till vida att den har övergått mer från att bara 

undervisa till att göra så mycket annat. Tidigare var det mer inriktat mot rörelseglädje, men 

där läraren inte arbetade med ett problematiserande och undersökande synsätt. Samtliga lärare 

svarade även att idrottslärarens yrkesroll har förändrats i och med samhällets krav och 

förväntningar på idrottsämnet, där nya kursplaner har givit lärare mer tolkningsutrymme än 

tidigare. Ett ökat tolkningsutrymme i kombination med allt färre undervisningstimmar än 

tidigare försämrar undervisningen till den grad att regelbunden rörelse numera sköts på 

fritiden. Lärare 3 betonar krav på idrottsläraren och anser att idrottsläraren skall kunna sitt 

ämne och förstå sambanden mellan teori och praktik. Vidare anser lärare 1 att en idrottslärare 

numera skall kunna bedriva en allsidig, och samtidigt anpassad, undervisning för den enskilde 

eleven. 

”Förr bedömde man mer resultat och idag ser man vidare på det. [...] Förr var kraven att man skulle ha med 

bestämnda moment, nu är det mer tolkningsbart. [...] man ska numera ha en allsidig undervisning som passar så 

många elever som möjligt” (Lärare 1) 

”Vi är lärare, vi arbetar med människor, det är självklart att rollen utvecklas. Sen går det trender i samhället och i 

skolpoliktiken som vi måste anpassa oss efter. Att skifta ifrån två kortare pass till ett medgör att släppa på 

regelbundheten och istället rikta in oss på meningsfullhet genom ett pass. Regelbundheten sköts på fritiden. [...] 

Genom åren har tycker jag den stora förändringen är den teoretiska biten i undervisningen, med att den tar mer 

plats än tidigare.[...] Det har alltid funnits grundkrav på att äga sitt ämne, kunna behärska det man undervisar 

samt att vara en bra pedagog.” (Lärare 2) 
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”Det är inte bara att anordna friluftsdagar, utan mer. Nu tror jag mer det handlar om balans, att inte bara att bli 

svettig och få starka muskler och inte reflektera över det. [...] Det blir frustrerande när inte timmarna räcker till 

och ska hinna mer på mindre tid. Att finna rörelseglädje med teorin bakom är svårt att hinna med. Det räcker inte 

med ett teoriprov per år för att testa den kunskapen. [...] Det räcker inte att bara med praktisk kunnande, utan det 

behövs även det teoretiska kunnandet. Att få eleverna mer medvetna om vad som undervisas ser jag som det som 

är det största förändringen från förr.” (Lärare 3) 

”Förr var det mer att vara idrottslärare och stå och undervisa, medans idag känner jag att det är det minsta jag 

gör.[...] Dom har inte ökat rent praktiskt, utan det är alla andra delar runt om som ökar kraven.”(Lärare 4) 

”[...] man har mer arbete med bland annat åtgärdsprogram och elevärenden. Den sociala arbetsbördan har ökat 

betydligt. Dessutom har rollen förändrats med tanke på att ungdomar och elever har sämre grundstatus, rent 

fysiskt. Samt att vårat yrke är mer hälsoinriktat än vad det har varit sen tidigare. ”[...] Kursplanen ger fortfarande 

läraren för mycket tolkningsfrihet, sen är det inte lätt att arbeta med ett dokument som man inte är överens eller 

samtycker med.” (Lärare 5) 

I detta delavsnitt har det framkommit genom respondeternas svar att idrottslärarens uppgifter 

förr var färre och inte krävde att läraren var lika kunnig inom fler områden utöver den egna 

undervisningen. Det har även framkommit att samhällets krav och förväntningar på 

idrottsämnet tidigare inte var lika höga som idag. Även om svaren från respondenterna skiljer 

sig lite åt, bildar svaren en ganska klar bild av hur respondenterna anser att idrottslärarens 

yrkesroll såg ut förr. I nästa delavsnitt kommer jag att presenterna respondenternas svar på hur 

idrottslärarens yrkesroll ser ut idag. 

4.2. Hur ser idrottslärarens yrkesroll ut idag 

Dagens yrkesroll är idag kantad av en mängd hinder för idrottsläraren att behärska. De flesta 

lärare svarade att idrottsläraren idag har högre krav ställda på sig, där den nya kursplanen är 

en bidragande faktor. Vidare betonar samtliga lärare utom lärare 1 att deras utbildning har 

givit dem en god grund att stå på för att känna sig trygga i sin roll och att kunna ta itu med de 

nya hinder som uppkommer. Lärare 2 och 4 menar även att det finns många färdigheter som 

inte lärarutbildningen kan ge, utan dessa måste praktiseras på en arbetsplats.  

”Idrottslärare har generellt mer krav på andra bitar runt själva ämnet. [...] Jag kan känna att jag vill ha en högre 

kompetens inom detta område för jag tror jag kan göra ett bättre jobb då.”  (Lärare 1) 

”Jag har hört att de lärare som utbildas idag inte får med sig samma ämneskunskaper som jag fick när jag 

utbildade mig på GIH i Örebro. [...] Den grunden som jag fått med mig från GIH känner jag mig trygg i och kan 

behärska på gott sätt. Men eftersom min roll förändras, så måste jag förändras. Då måste jag ha ett intresse att 

förändra sig.” (Lärare 2) 
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”Att hela tiden hålla sig uppdaterad om ny forskning, sporter och vara flexibel är det som är ett av dom största 

kraven idag.[...] Utöver de nya influenserna tycker jag att mina baskunskaper från min utbildning har gett mig en 

bra grund där jag känner mig trygg i min roll.” (Lärare 3) 

”Förr var det högre status i idrottsläraryrket och idag är det inte så på samma sätt. Kraven är högre, men inte 

uttalade. Du ska klara mer än vad du är utbildad till. Du ska vara kompetent och klara så ofantligt mycket mer än 

bara idrottsbiten. [...] Jag tycker jag har hög kompetens. Rent färdighetsmässigt har jag fått en bra utbildning 

som har gjort mig trygg som lärare. Vidare går det nästan inte träna på psykosociala, utan detta är något som du 

gör när du är på plats som idrottslärare.” (Lärare 4) 

”Svårt att ge eleverna klara direktiv med dagens utformining av läro- och kursplan. [...] Jag anser att min 

idrottsutbildning varit väldigt bra. Jag har fått en väldigt bra grund. Att ha ett allmänt idrottsintresse tror jag är 

viktigt för att hela vilja utecklas och hålla sig uppdaterad.” (Lärare 5) 

Den största idrottsdidaktiska utmaningen menade samtliga lärare var att få eleverna att delta 

och att se till att deras behov tillgodoses. På frågan om idrottsdidaktiska kunskaper svarade 

lärare 1 att dennes utbildning har givit en ”ganska så bra idrottsdidaktiska kunskaper” och 

menar vidare att utbildningen inte kan förbereda lärarstudenten för allt. Lärare 2,3,4 och 5 

beskrev sin utbildning som väldigt bra och att de fått med sig goda idrottsdidaktiska 

kunskaper under sin utbildning. Lärare 4 och 5 menar dock att alla skolklasser är olika och 

utifrån kursplanen kan det ibland bli problematiskt att stå upp mot kraven från den.  

”[...] Den största idrottsdidaktiska utmaningen är att få alla elever att delta i idrottsundervisningen samt att 

tillgodose alla elevers behov. [...] Jag tycker att jag fått ganska så bra idrottsdidaktiska kunskaper genom 

praktiken och även med teorin på utbildningen. Sen är det väl svårt att förbereda sig på allt, så jag vill inte lotsa 

utbildningen för det, men det är svårt att riktigt sätt sig in i det.” (Lärare 1) 

”[...] Vi arbetar med individer. Det är dom som är utmaningarna, att nå fram till var och en. [...] Jag känner mig 

trygg. Jag tycker att jag har olika metoder att ta till om ena metoden inte skulle fungera.” (Lärare 2) 

”[...] Det är att det är så otroligt stor bredd i grupperna. [...] Jag känner mig trygg i min roll när jag undervisar 

och den utbildning jag fått har givit mig en bra grund att stå på. ” (Lärare 3) 

”[...] När du står där själv som idrottslärare, vilket du gör nästan 100 % av alla lektioner. Att få med 23-24 st att 

alla ska tycka det är roligt, att alla ska utvecklas, att alla ska gå framåt, att alla ska vara ombytta, är den stora 

utmaningen. [...] Om du bara läser målen rätt av uppfyller jag dom. Men kursplanen är ju en papperskonstruktion 

och alla klasser ställer ju olika krav på mig som lärare som ställer andra krav utöver de redan ställda.” (Lärare 4) 

”[...] Vissa program har många elever som deltar väldigt sporadiskt eller ofta har beskymmer för att delta i 

undervisningen. Det ser jag är det största utmaningen, att få så många som möjligt att delta. [...] Svårt att ge 

eleverna klara direktiv med dagens utformining av läro- och kursplan. [...] Bra. Även om gäller att arbeta om lite 

grann, att testa lite nya vinklingar för att stå upp emot de nya målen. ”(Lärare 5) 
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Lärarnas svar skiljer sig åt när de ska berätta hur de arbetade utifrån ett problematiserande och 

undersökande synsätt som bidrar till reflektion, analys och utveckling. Lärare 1 beskriver ett 

arbetssätt som strävar efter att få eleverna att reflektera över vad de gjort på lektionen och 

beskriver även att denne inte gör det så ofta som kanske skulle vara nödvändigt. Lärare 2 

förklarar att dennes undervisning inte alltid är anpassad för reflektion, men menar att 

reflektioner sker hela tidens kring den egna undervisningen och att det hela tiden finns en 

medvetenhet om sträva mot att arbeta utifrån dessa synsätt. Lärare 3 svarar att denne hela 

tiden vill förbättra sina lektioner genom att arbeta utifrån detta synsätt. Vidare berättar lärare 3 

att pulsklockor som tekniskt hjälpmedel används för att arbeta med teoretiska reflektioner. 

Lärare 4 arbetar inte för tillfället utifrån detta synsätt med elever just nu, men förklarar att 

dennes undervisning hela tiden kan förbättras genom det kritiska tänkandet kring 

undervisningen. Lärare 5 betonar ”känslan” av hur en lektion har gått och att hela tiden 

reflektera över sin egen undervisning, samt att vara medveten om att det är en process. På 

lektioner arbetar eleverna ibland med samband mellan teori och praktik, men det gör de inte 

varje lektion.  

”[...] Jag försöker få eleverna att reflektera över sina egna lektioner och fundera över vad som kan göras bättre 

till nästa gång. Jag skulle behöva göra det mer själv sen försöker man göra det lite under tiden också även fast 

man inte skriv ner det.”  (Lärare 1) 

[...] Ibland. Inte alltid. Mina lektioner och kursplanen innehåller olika moment där det är lättare och svårare och 

arbeta utifrån dessa synsätt. Jag reflekterar ju hela tiden över min egen undervisning, men det går  inte reflektera 

i allt. Dock ser jag helt klart att GY11 och Skolverket vill och kräver oss arbeta med detta synsätt.” (Lärare 2) 

”[...] Inte alltid, men ser ju alltid själv vad som behöver förbättras och förstärkas i sin egen undervisning. 

Eleverna arbetar ibland med pulsklockor där vi har en teori från början, springer, sen jämnför pulsen, tiden och 

analyserar.” (Lärare 3) 

”[...] Ett klart ’nej’  med dom klasser jag har nu. I svagare grupper är det svårt, men det fungerar desto bättre i 

grupper där eleverna är mer motiverade. Jag är alltid kritisk i min egen undervisning, det är så jag lär mig att 

förbättra vad som inte gick så bra.” (Lärare 4) 

”[...] Jag tycker att man som lärare i stort sett varje lektion utvärder hur det har gått. Kanske inte vetenskapligt, 

men känslan av hur det har gått. Om man märker att det inte fungerar så man har tänkt förändrar man 

arbetssättet, likaväl om man har hittat rätt kan man bygga på för att utveckla. Hela tiden är det en process som vi 

arbetar med. På lektioner arbetar vi ibland med reflektera över samband mellan teori och praktik, men inte 

alltid.” (Lärare 5) 

Detta delavsnitt har presenterat svar från lärarna där de anser att kraven på dagens 

idrottslärare är högre än tidigare, samt att nästan samtliga lärares utbildningar har gjort de 
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rustade för att möta upp mot dessa krav. Vidare arbetade de flesta lärare utifrån ett 

problematiserande och undersökande synsätt för att reflektera över sin egna undervising, men 

arbetade inte utifrån detta synsätt med elever. Som i tidigare delavsnitt skiljer sig svaren från 

lärarna något, men helhetsbilden av hur lärarna anser att idrottslärarens yrkesroll ser ut idag 

framkommer ganska klart. I nästa delavsnitt kommer jag att redovisa respondenternas svar på 

hur idrottslärarens yrkesroll kommer se ut i framtiden. 

4.3. Hur kommer idrottslärarens yrkesroll att se ut i framtiden 

Majoriteten av lärarna ser ljust på framtiden för idrottsläraren och dennes yrkesroll. Det är 

endast en lärare som ställer sig tvekande till att idrottsläraryrket i framtiden skall få en förhöjd 

status. Lärare 1 menar att idrottsläraryrket skulle få en förhöjd status genom att 

lärarutbildningen skulle betona betydelsen av de problem som vi faktiskt har i samhället idag.  

”Jag tror att idrottsläraryrket kommer gå över mot att skapa ett intresse för att röra på sig ur ett hälsoaspekt. Jag 

tror att statusen skulle kunna stärkas om man skulle kunna lägga mer kraft och resurser på att utbilda 

idrottslärare för att kunna nå de bitarna där man ser att det kan bli ett hälsoproblem i samhället. Att det är en 

nyckel för att få människor att upptäcka detta tidigt, för att få intresset att undvika ohälsa samt onödiga 

ekonomiska utgifter för samhället.”  (Lärare 1) 

Lärare 2 tror att idrottsämnet och idrottsläraryrket kommer få en förhöjd status i och med 

ytterligare införande av teori i ämnet idrott och hälsa.  

”Jag tycker det politiska spåret vi ligger på nu kan sjunka in och ge det ett par år. Jag tror att ämnet kommer att 

vara mer teorteiskt inriktat i framtiden, där en blandning av teori och praktik utgör grunden – Varför detta ser ut 

som det gör i teorin och såhär fungerar samma sak i praktiken. Jag tror att statusen på yrket kommer att höjas i 

och med införandet av mer teori i ämnet.” (Lärare 2) 

Ett till grunden praktiskt ämne som helt skulle bli teoretiserat ser lärare 3 som en omöjlighet. 

Vidare tror lärare 3 att det kanske blir två separata betygsättningar där det ena endast grundar 

sig på de teoretiska kunskaperna och det andra på de praktiska.  

”Vi kan ju inte teoretisera hela ämnet. Det går ju inte. Det kanske blir en uppdelning med ett betyg i den 

teoretiska kunskapen och ett i den pratiska delen. För ibland blir det svårt att sätta betyget för det är så brett.” 

(Lärare 3) 

Lärare 4 ser mörkt på framtiden för idrottsläraryrket och tror att ämnet idrott och hälsa i 

framtiden inte kommer ha kvar delen ’hälsa’. Denna del kommer att ges mer utrymme i andra 

ämnen och då som ett naturligt inslag. Den undervisning som ska bedrivas kommer att vara 
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uppdelad på olika nivåer, där elever får möjlighet att välja en aktvititet som de skall utöva 

under hela gymnasietiden. 

”Jag ser mörkt på mitt yrkesval. Idrottslärarens status kommer i framtiden att vara ännu lägre än idag. Jag tror 

även att ämnet idrott och hälsa inte kommer heta så längre och jag tror att undervisningen kommer att bedrivas 

med nivå- och gruppindelningen där alla elever får välja ett spår att köra på genom hela gymnasietiden. Det 

kanske ingår hälsa i varje ämne - ett motionstillfälle varje vecka och hälsa ingår i alla ämnen som en 

sammhällsmedvetenhet.” (Lärare 4) 

Framtidens yrkesroll för idrottslärare kommer, enligt lärare 5, att handla om samma grund 

som tidigare och betonar fostran där idrottsläraren bedriver en undervisning som väcker ett 

intresse till att bygga upp ett naturligt tankesätt kring hälsa och livsstil som är hållbart. Vidare 

tror lärare 5 att det kommer att vara mer individanpassat i framtiden med fler tekniska 

hjälpmedel att tillgå för analyser av praktiska moment. 

”Jag tror att uppdraget som idrottslärare kommer att vara detsamma med att fostra dom till att ta eget initiativ, till 

en bra hälsa och en bra livsstil. På nått sätt hitta en bra balans och förståelse för hur viktigt det är med rörelse och 

inspirerar dom till att fortsätta att röra på sig resten av livet. Till detta kan det bli så att eleverna får välja olika 

pass som de vill gå på, vidare kan dessa mätas med tekniska hjälpmedel och analysera. Jag tror också mycket på 

att lägga upp en individuell plan för varje elev utifrån detta.” (Lärare 5) 

I detta delavsnitt har svaren från lärarna visat på att framtiden för idrottsläraren och dennes 

yrkesroll ser mycket ljus ut. Eftersom det bara är en respondent som har ett avvikande svar,  

ges det en desto klarare bild än i tidigare delavsnitt. I nästa delavsnitt kommer analysen av det 

insamlade resultat utifrån min teoretiska referensram att presenteras. 

4.4. Analys av resultat 

Med stöd i det teoretiska ramverket, där teorier från Rønholt (2001), Schnack (1993) och 

Argyris och Schön (1974) utgör stommen för begrepp om didaktik, kommer det insamlade 

resultatet i detta delavsnitt att analyseras. I denna analys har de givna svaren från lärarna 

jämnförts och vidare tolkats där resultatet ställts mot den teoretiska referensramen. Genom att 

göra denna jämnförelse går det att se om dagens idrottslärare har en stark teoretisk 

kunskapsbas inom det idrottsdidaktiska området. 

Utifrån de svar som lärarna givit har tolkningen gjorts att samtliga lärare anser att en stark 

didaktisk kompetens uppnås genom att idrottsläraren har mycket goda ämnesteoretiska 

kunskaper samt en god pedagogik såväl som metodik. För att hela tiden kunna utvecklas och 

nå en högre kompetens som idrottslärare krävs det att den teoretiska kunskapen bakom det 
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som sker i praktiken är mycket god. ”Det räcker inte att bara med praktiskt kunnande, utan det 

behövs även det teoretiska kunnandet” (Lärare 3). Den teoretiska kunskapen innebär att 

läraren förstår skillnader såväl som samband mellan teori och praktik. Deras sätt att se på  

begreppet didaktik  och att sträva efter att uppnå högre didaktisk kompetens, stämmer till viss 

del överens med Argyris och Schöns (1974) modell av didaktikbegreppet betraktat utifrån en 

kompotentdefinition (Se figur 1 – Delavsnitt 2.4. Teoretisk referensram). Lärarna lyfter även 

fram vikten av att kunna sitt ämne och att vara kompetent inom det område som 

undervisningen bedrivs. ”Det har alltid funnits grundkrav på att äga sitt ämne, kunna behärska 

det man undervisar samt att vara en bra pedagog” (Lärare 2). Vidare framkom det också att 

grunden inom pedagogik och metodik byggs upp under utbildningen för det är där 

lärarstudenten får lära sig ’hur’ att var en god pedagog samt vilka metoder som skall tillämpas 

i vilket sammanhang. Detta är klart anmärkningsvärt då de ämnesteoretiska kunskaper som 

lärare tidigare fått med sig från lärarutbildningen har varit klart starkare än idag. ”Jag kan 

känna att jag vill ha en högre kompetens inom detta område för jag tror jag kan göra ett bättre 

jobb då” (Lärare 1). En lärarutbildning utan dessa delar, samt praktik, anser Rønholt (2001) är 

en lärarutbildning som kommer göra blivande lärare dåligt rustade för sitt kommande yrke. 

Samtliga lärare berättade också att begreppet idrottsdidaktik handlar om så mycket mer än att 

bara leda en lektion. Alla komponenter väger lika mycket för att kunna uppnå hög 

idrottdidaktisk kompetens. ”Kraven är högre, men inte uttalade. Du ska klara mer än vad du är 

utbildad till. Du ska vara kompetent och klara så ofantligt mycket mer än bara idrottsbiten” 

(Lärare 4). Lärarna betonar att kunna tillgodose alla elevers behov och samtidigt upprätthålla 

en god balans mellan teoretiskt- och praktiskt kunnande, samt att mäta upp mot de krav och 

förväntningar från kursplanen. Lärarnas svar knyter väl samma med idrottsdidaktikbegreppet 

betraktat utifrån en komponentdefinition (Se figur 2 – Delavsnitt 2.4. Teoretisk referensram) 

eftersom lärarna betonar kopplingen mellan de olika komponenterna snarare än den enskilda 

komponentens betydelse och det visar att lärarna har en klar bild av idrottsläraryrkets 

huvudsakliga uppgifter.  

Som tidigare nämnt, svarade majoriteten av lärarna under sina intervjuer att didaktik handlar 

om mer än planering. En idrottslärare skall idag klara av att planera, vara en god pedagog, 

samt att vara flexibel och kunnig i sitt område. Lärarna kan ibland känna en viss 

otillräcklighet i sitt yrke där de skall behärska alla dessa delar. Vidare ligger det en stor 

utmaning i att få alla elever att delta samt att kunna tillgodose deras behov. ”Den största 

idrottsdidaktiska utmaningen är att få alla elever att delta i idrottsundervisningen samt att 
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tillgodose alla elevers behov” (Lärare 1). Vidare strävar lärarna mot att hela tiden finna nya 

didaktiska sätt och metoder för att uppnå en bättre balans mellan varje del i ett yrke som lätt 

kan gå över mot att vara mer pedagogiskt eller mer tekniskt, som Karsten Schnack (1993) 

menar att didaktik delvis handlar om.  

Enligt alla lärare finns viljan och medvetenheten att arbeta utifrån ett undersökande och 

problematiserande synsätt med elever, men tillämpades sällan på lektioner. Utifrån de givna 

svaren är att lärarna antingen inte har kunnandet att tillämpa det i vissa klasser eller att tiden 

inte finns för att genomföra det. ”Ett klart ’nej’ med dom klasser jag har nu. I svagare grupper 

är det svårt, men det fungerar desto bättre i grupper där eleverna är mer motiverade” (Lärare 

4). Flertalet av lärarna har beskrivit att det har blivit en allt mer begränsad tidsram att bedriva 

sin undervisning och detta påverkar undervisningen negativt i den bemärkelsen att 

användandet av detta synsätt uteblir. Samtliga lärare menar dock att de själva hela tiden 

arbetar med ett ständigt reflekterande kring den egna undervisningen. Det är en sak om en 

lärare själv använder detta synsätt för att reflektera över sin egen undervisning, en annan när 

Lgy 11 kräver av läraren att denne skall tillämpa det med elever. Därför är det intressant att 

även om medvetenheten finns så väljs detta arbetssätt bort till förmån för en undervisning där 

läraren känner sig mer trygg. ”Mina lektioner och kursplanen innehåller olika moment där det 

är lättare och svårare och arbeta utifrån dessa synsätt” (Lärare 2). Svaren från lärarna faller 

alltså inte in till en hög grad i Rønholts (2001) teori om att utmana och väcka en nyfikenhet 

som vidare kan leda till frågor och vidare reflektioner, där det problematiserande och 

undersökande synsättet syftar till att; ”[...] främja ett dialektiskt förhållande mellan pratisk 

handling och teoretiska överväganden samt bör innehålla en analytisk och kritisk dimension 

som kan bidra till att utveckla såväl teorin som praktiken” (Annerstedt, Birger Peitersen & 

Helle Rønholt, 2001:12). 
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5. Diskussion 

Detta avsnitt kommer att diskutera hur det insamlade resultat kopplas till den tidigare 

forskningen och om ett annat metodval hade påverkat resultatet. Avsnittet har delats in i 

delavsnitt, 5.1 Resultatdiskussion, delavsnitt 5.2 Metoddiskussion och 5.3 Forsatt forskning. 

Vidare kommer studiens frågeställningar att diskuteras:   

1) Hur upplever idrottsläraren sin egen yrkesroll? 

2) Upplever idrottsläraren att sin egen yrkesroll har förändrats och kommer att förändras över 

tid - och i så fall hur? 

Syftet med denna uppsats är att undersöka idrottslärares uppfattning av den egna yrkesrollen 

idag samt att ta reda på om och hur de uppfattar att yrkesrollen har förändrats och kommer att 

förändras över tid. 

Det som gör studiens svar unika är att lärarna har givits möjlighet att presentera deras egna 

bilder av hur yrkesrollen ser ut idag. Synen på yrkesrollen kan lätt bli felvriden om samma 

frågeställning skulle ställas av Skolverket för att undersöka idrottslärarens yrkesroll. Risken 

finns att läraren då ger svar som Skolverket förväntas och vill höra utifrån deras förbestämda 

ramverk. 

5.1. Resultatdiskussion 

Utifrån studiens intervjusvar går det att se hur den tidigare forskningen till viss del avspeglas i 

resultatet. Resultatet visar på att samtliga lärare anser att yrkesrollen har förändrats över tid 

till att handla mer om att kunna klara av att hantera så många andra delar utöver den egna 

undervisningen. Lärarna nämner bland annat att läraren numera inte enbart skall få eleverna 

svettiga, som Annerstedt et al. (2001) menar på var lärarens tidigare huvudsakliga uppgift. 

Tidigare fanns heller inga mål uppsatta för undervisningen, något som numera lärarna och 

Annerstedt (2007) anser är väldigt viktigt för utvecklingen. Förr, menar lärarna, fanns det 

ingen direkt tanke kring reflektion, medans idag är det, som målen, en central del för elevens 

såväl som ämnets utveckling. Lärarna menar även att det fokus som tidigare varit på ’hur’ 

läraren skall göra något har idag skiftats till ’vad’ läraren skall göra (Carlgren & Marton, 

2002). Förändringen har varit att läraren skall klara av att göra eleverna medvetna om vad det 

är som undervisas. 
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I resultatet framgår det även att lärarna anser att sedan införandet av de nya kursplanerna har 

tolkningsutrymmet ökat. De menar, precis som Annerstedt et al. (2001), att detta kan skapa 

problem då olika skolor har en allt för ojämn tolkningen mellan sig och leder till en annan 

utforming av ämnet. Carlgren och Marton (2002) menar att referensramen ska tolkas på ett 

likadant sätt av alla lärare för att driva skolutvecklingen framåt.  

Utveckling var något som lärarna menade på var ytterst viktigt. Då främst den egna 

utvecklingen där viljan att utvecklas genom reflektion var viktig för att kunna klara av att 

hantera nya utmaningar i och kring den egna undervisningen, något som Meckbach (2004) 

och Green (1998, 2000, 2001) menar är ytterst viktigt för att bli en bättre lärare. Vad lärarna 

inte lyfte fram var arbetssättet utifrån ett problematiserande och undersökande synsätt med 

eleverna. Detta menar Carlgren och Marton (2002) och Annerstedt (2007) är essentiellt för 

hela skolutvecklingen. Detta kan tolkas som att detta synsätt uteblivit på grund av att lärarna 

har ett bristande kunnande och inte kan tillämpa det eller att det tagit upp för mycket tid. 

Vidare skapar detta problem för skolutvecklingen där den endast kan drivas framåt en bit och 

sedan avstannar. 

I lärarnas intervjusvar framgår det att deras syn på idrottslärarrollen och dess status var högre 

förr än vad den är idag. Precis som Annerstedt (1991), så anser lärarna att idrottslärarrollen 

förändras med samhället och politiken. Yrkesrollen kan då bli mer viktig om alla främjar ett 

arbetssätt där läraren strävar efter att få elever medvetna om det som undervisas. Att 

medvetandegöra elever tidigt, om ett bra förhållningssätt till hälsosam livsstil kan hjälpa 

samhället att utvecklas (Hargreaves, 1991). Lärarna menar i den här studien att yrkesrollen 

kan bli mer betydelsefull genom att lärare hela tiden använder sätt att lyfta fram frågor om 

’varför’ något utförs för att definera den egna yrkesrollen (Armour & Yelling; 2004, Keay, 

2006). 

I denna studie har det också framkommit att lärarna enhetligt anser att den klart största 

idrottsdidaktiska utmaningen är att få eleverna att delta och att se till att deras behov 

tillgodoses. Lärarna instämmer med Annerstedt (2007) och Hargreaves (1998) tankar om att 

det inte finns någon modell att utgå ifrån som är ansedd som god undervisning och som 

tillgodoser alla elevers enskilda behov. Nästan alla av de intervjuade lärarna anser att 

utbildning är viktig för de grundläggande idrottsdidaktiska kunskaperna, men att de hela tiden 

är medvetna om att olika lektioner kräver olika metoder (Maltén, 2000). 
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Studiens resultat påvisar även att lärarna är överensstämmande med Kirk (2010) som menar 

att ämnet idrott och hälsa inte kan vidareutvecklas om metoderna som används är föråldrade. 

Utöver ökad status genom bland annat ett ökat införande av teori, menar lärarna att framtidens 

lärare kommer att arbeta mer individanpassat än tidigare, där undervisningen bedrivs genom 

att ha olika träningspass istället för lektioner. En av lärarna menar dock att framtiden likaväl 

kan ge läraren sänkt status där lektionerna bedrivas med nivå- och gruppindelning. Utifrån 

vad lärarna beskrivit om idrottsläraren framtida yrkesroll håller de med Larsson (2012) om att 

lärarutbildningen inte prioriterar rätt redskap för att klara av att arbeta som lärare. Lärarna får 

inte den kunskap och kompetens som behövs och vad som förväntas av dem. 

 5.2. Metoddiskussion 

Valet att använda intervjuer som metod grundar sig i att svaren blir mer djupgående och målar 

en klarare bild än om enkätundersökningar skulle använts. Vidare valdes intervjuer för att 

studien skulle nå en högre grad av tillförlitlighet utifrån det valda syftet. Även om studiens 

urval har givit en viss bild av hur idrottslärarens yrkesroll ser ut idag samt hur den har sett ut 

över tid, skulle ett utökat urval ge en än mer tydligare bild. Genom den valda metod där 

respondenternas svar utgjort grunden har studiens syfte kunnat bli besvarat. Efter att ha 

använt intervjuer som metod skulle det varit intressant att använda en annan metod för att se 

om denna skulle ge ett annat resultat. Mer om detta och fortsatt forskning kommer att 

presenteras nedan i delavsnitt 5.3 Forsatt forskning.  

Tillförlitligheten har i denna studie stärkts av en tydlig forskningsprocess, där datainsamligen 

blivit redovisad på ett vetenskapligt sätt. Den interna validiteten kan ifrågasätts då 

insamlingsfrekvensen bara uppmätts till ett tillfälle per respondent. För urvalet kan 

tillförlitligheten stärkas av att ha valt ut personer med olika bakgrund, men interna validiteten 

hotas av att dessa testpersoner inte blivit slumpmässigt utvalda. Urvalet gjordes med en 

förförståelse för bakgrunden. Även om förförståelsen inte har lett studien kan ändå resultatet 

ifrågasättas. Att undvika att låta förförståelsen leda studien är något som Patel och Davidson 

(1991,2003) menar är viktigt, främst då studiens reslutat kan bli missvisande. 

Analysprocessens interna validitet stärks genom att processen är genomarbetad med 

utgångspunkt i olika teoretiska synsätt. Något som ytterligare stärker den interna validiteten är 

den dialogiska valideringen. Kirsti Malterud (1998) menar att den dialogiska valideringen 

främst stärker validiteten genom att förtydliga svåruppfattade begrepp, i det här fallet, 

yrkesroll. Reliabiliteten i denna studie stärks genom att använda sig av intervjuinspelare av 
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mycket hög kvalitet. Däremot hotas reliabiliteten av att den som genomför studien inte har 

djupare kunskap eller tidigare erfarenhet av forskningsintervjuer (Hassmén & Hassmén, 

2008). Vidare kompenseras detta med att denne har fått bra handledning genom hela studien 

(Patel & Davidson, 1991,2003).  

5.3. Fortsatt forskning 

Resultatet i denna studie visar på hur dagens idrottslärare utifrån deras egna ord ser på 

idrottslärarens yrkesroll. I framtiden skulle det vara intressant att göra en ny studie där 

urvalsantalet är fler och där intervjuer i kombination med observationer gjorts för att få en 

mer tydligare bild av hur idrottslärarens yrkesroll ser ut. Lärarens intervjusvar skulle då 

jämnföras med vad denne gjorde i praktiken för att se om läraren arbetar på ett annorlunda 

sätt utifrån ge givna svaren. Vidare skulle studien kunna ge svar på frågan om det uteblivna 

arbetssättet som skulle bidrar till reflektion, analys och utveckling berodde på tidsbrist eller 

att läraren inte besatte kunskapen att tillämpa arbetssättet i vissa grupper. Denna studie skulle 

även ha en utökad tidsram som gör det möjligt för flera intervju- och observationstillfällen. 

Detta i sin tur leder till en än mer tydligare bild av idrottslärarens yrkesroll. Studien skulle 

även kunna ge svar på om det finns skillnader och olikheter mellan skolor, städer, länder etc. 

5.4. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka idrottslärares uppfattning av den egna 

yrkesrollen idag samt att ta reda om och hur de uppfattar att yrkesrollen har förändrats och 

kommer att förändras över tid. Som nämnt tidigare har syfte blivit besvarat utifrån det 

insamlade resultatet.  

I denna studie har det framkommit att dagens lärare i ämnet idrott och hälsa har en god 

historisk vetskap om hur idrottslärarens uppgifter förr ställs emot de uppgifter som 

förekommer idag. Det framgår att yrkesrollen har förändrats till att gå från färre outtalade 

krav till att idag vara fler outtalade krav som ställs på läraren där den egna undervisningen 

kommit att handla mer om meningsfullhet än tidigare. Lärarna ansåg att kraven och 

förväntningarna från samhället på idrottsämnet tidigare inte var lika höga som idag, då 

medvetenheten kring en hälsosam livsstil inte fanns och var inget problem som idag. 

I denna studie har det även framkommit att lärarnas försök att stärka yrkesidentiteten genom 

att dentifiera yrkesrollen uteblir och föränleder till att den blir försvagad. Även om kraven på 
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dagens idrottslärare är högre än tidigare, så framgår det att dagens lärarutbildningar inte håller 

måttet och detta medför att lärare blir för dåligt rustade för att möta upp mot de ställda kraven.  

Slutligen har det framkommit att de flesta lärarna visar på att framtiden för idrottsläraren och 

dennes yrkesroll ser mycket ljus ut. Lärarna menar vidare att framtidens idrottslärare kommer 

att behöva tillämpa andra metoder för att utmana elevers nyfikenhet. Det känns tryggt att de 

flesta lärarna hoppas på att idrottslärarens yrkesroll i framtiden kommer att blir stärkt. Det 

byggs en hoppfullhet samtidigt som en känsla av stolthet infinner sig inför att ta sig an 

uppdraget att göra idrottsläraryrket mer betydande i framtiden.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Mitt namn är Daniel Moss och jag är lärarstuderande på Karlstad Universitet. Just nu driver 

jag ett examensarbete kring uppfattningen av idrottslärares yrkesroll samt att ta reda på om 

och hur den har ändrats över tid. Min ambition är att alltid ta steget vidare och söka 

information bortom och vad som tidigare upptäckts. Valet av studie är främst för att området 

är intressant, men min bakgrund som blivande lärare inom ämnet Idrott och hälsa bidrar till 

viss del till en djupare förkunskap. 

Intervjuguide  

Syftet med denna uppsats är att undersöka idrottslärares uppfattning av den egna yrkesrollen 

idag samt att ta reda om och hur de uppfattar att yrkesrollen har förändrats och kommer att 

förändras över tid. 

Öppningsfrågor om bakgrund: 

Vilket år började du studera till lärare? 

 

Hur lång var utbildningen?  

 

Vart studerade du till lärare? 
 

Huvudfrågor: 

1. Forskningsfråga: Upplever idrottslärare att sin yrkesroll har förändrats genom året - 

och i så fall hur? 

1. Anser du att idrottslärarens yrkesroll har förändrats genom åren? Om ja, hur? Om nej, 

utveckla. 

2. Hur känner du att kraven på idrottsläraren har förändrats genom åren?   

Följdfrågor: Hur menar ni? Utveckla. Ge gärna exempel. 

2. Forskningsfråga: Hur upplever idrottslärare sin yrkesroll? 

1. Hur upplever du att kraven på dagens idrottslärare ser ut? 

2. Hur anser du att din kompetens som idrottslärare ställer sig till vad som behövs för att 

göra ett bra jobb?  

3. Vilka, anser du,  är dom största idrottsdidaktiska utmaningarna? 

4. Hur ställer sig dina idrottsdidaktiska kunskaper mot kursmålen?  

5. Arbetar du utifrån ett problematiserande och undersökande synsätt som bidrar till 

reflektion, analys och utveckling? Om ja, hur? Om nej, utveckla.  



 

 

Följdfrågor: Hur menar ni? Utveckla. Ge gärna exempel.  

Avslutande frågor:  

Hur tror du idrottslärarens yrkesroll kommer se ut om 40 år? 

Övriga frågor och tillägg 


