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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om hur lärare i idrott och hälsa på gymnasieskolan ser på sitt arbete med 

elevers fysiska kapacitet samt vilka förmågor (till exempel styrka, rörlighet och kondition) de 

anser vara viktiga. Bakgrunden till arbetet är att studier har visat att elevers fysiska kapacitet 

sjunker trots att lärare i idrott och hälsa ska arbeta med den. Undersökningen har en 

kultursociologisk utgångspunkt och analysen gjordes efter Pierre Bourdieus teori om habitus 

samt tidigare forskning inom fysisk kapacitet. Undersökningen var av kvalitativ karaktär där 

lärare intervjuades utifrån deras tolkningar av fysisk aktivitet, fysisk kapacitet och kroppslig 

förmåga. Dessa tolkningar användes för att sedan beskriva deras arbete. Den forskning som är 

gjord tidigare visade på goda hälsomässiga fördelar av en god fysisk kapacitet. Resultatet av 

vårt arbete visar att tolkningarna av begreppen var olika men att arbetet med den fysiska 

kapaciteten var likartad. Lärarna inte vill arbeta med elevernas fysiska kapacitet men ändå 

framkommer det att lärarna arbetar med det per automatik i den vanliga undervisningen. 

Störst påverkan på undervisningen var lärarnas tidigare idrottsbakgrund och utbildning. 

 

Nyckelord: Fysisk kapacitet, habitus, lärare, idrott och hälsa, kroppslig förmåga



 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to reveal how physical education teachers view their work with 

pupils’ physical capacity and which capacities (for example strength, endurance and 

flexibility) they see as important. The foundation of the study was made through studies 

showing that the physical capacity among pupils is getting worse. The curriculum for physical 

education indicates that it is a part of physical education teachers to maintain or improve 

pupils’ physical capacity. The study has a culture sociologic base and the analysis was made 

after Pierre Bourdieus’ theory about habitus and previous research about physical capacity. It 

is a qualitative study in which teachers were interviewed from their takes on physical capacity 

and furthermore described their work among pupils. The previous research on this subject 

showed that physical capacity gave many health-related benefits. The result of the study 

showed that teachers expounding of physical capacity was in disparity though the education 

made from the teachers were similar. The teachers did not want to improve pupils’ physical 

capacity though it occurred automatically. The result also showed that the largest impact on 

how the education was made was the teachers’ earlier background within sports and their 

teacher education.  
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1 Inledning 
Under tidigare kurser och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har ett intresse för fysisk 

aktivitet och kapacitet väckts. Lärares upplevelser under intervjuer i våra tidigare arbeten 

visade problematiken med att arbeta med elevers fysiska kapacitet. Intervjuerna i tidigare 

arbeten visade att den fysiska kapaciteten blivit sämre trots att kursplanen och 

kommentarmaterialet har en koppling till den fysiska kapaciteten. 

 

I kommentarmaterialet för idrott och hälsa har Skolverket definierat vad som är kroppslig 

förmåga och fysisk aktivitet. De nämner att. ”För att beskriva fysiska aktiviteter i 

ämnesplanen används begreppen rörelseaktivitet och fysisk aktivitet i stort sett synonymt i 

ämnesplanen.” (Skolverket 2011a). Skolverket (2011a) definierar fysisk aktivitet på samma 

sätt som Kallings et al. (2011) nämligen en aktivitet som ökar energiförbrukningen över basal 

nivå. 

 

Vidare beskrivs att dessa rörelseaktiviteter eller fysiska aktiviteter ska bibehålla, alternativt 

utveckla, den kroppsliga förmågan. I kommentarmaterialet definierar Skolverket detta som: 

”Med rörelseförmåga avses elevernas förmåga att utveckla rörelseglädje, koordination, 

kondition, styrka, rörlighet” (Skolverket 2011a:1). Kroppslig förmåga och fysisk kapacitet 

kommer, i detta arbete, behandlas som elevernas förmåga att utveckla eller bibehålla 

kondition, styrka och rörlighet (Skolverket 2011a). 

 

Styrka, rörlighet och kondition är något som ingår i begreppet som Kallings et al. (2011) 

benämner som fysisk kapacitet. Kroppslig förmåga innefattar dessa begrepp och vi har valt att 

använda fysisk kapacitet då forskningsområdet är större än kroppslig förmåga. 

 

En studie av Ekblom et al. (2004) visar att ungdomars fysiska kapacitet under senare år har 

sjunkit vilket kan leda till en negativ hälsotrend. Problemet ligger främst på samhällsnivå men 

studien undersöker om det inom grupp och individnivå görs något inom skolans verksamhet. 

Speciellt fokuserar studien på lärare i idrott och hälsa samt hur de ser på fysisk kapacitet och 

kroppslig förmåga. I och med att det är nya begrepp i kursplanen för idrott och hälsa är det 

viktigt hur det tolkas och arbetas med. Arbetet ska förhoppningsvis leda till ökad förståelse 

för hur lärares habitus kan påverka deras syn och beskrivning av sitt arbete med fysisk 

kapacitet och kroppslig förmåga hos elever. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer skolans uppdrag att diskuteras gällande den fysiska kapaciteten och 

hur detta tas upp i nuvarande styrdokument. Bakgrunden kommer även att redogöra för de 

huvudbegrepp som kommer att användas under studien. De begrepp som arbetet främst 

kommer att utgå ifrån är fysisk kapacitet vilket i detta arbete är likställt med kroppslig 

förmåga. Fysisk kapacitet används för att få ett djup i tidigare forskning. Denna diskussion 

ligger sedan till grund för arbetets syfte och frågeställningar som presenteras i nästkommande 

kapitel. 

 

2.1 Historisk tillbakablick 

I Lgr 80 framfördes det att högstadiet skulle ha tre idrottslektioner i veckan som varade i 

ungefär 40 minuter. Målet för idrott och hälsa var att kroppsrörelse och friluftsliv behövdes 

för hälsa och välbefinnande samt att eleverna skulle tillägna sig ett funktionellt rörelsesätt 

(Sandahl 2005). 

 

När kursplanen inom idrott och hälsa stod inför förändring 1992 blev det stora reaktioner. 

Kritikerna ansåg att idrott och hälsa hade stor påverkan på elevernas fysiska aktivitet. Trots att 

forskning hade visat fördelar av att leva ett fysiskt aktivt liv valde riksdag och regering att 

minska antalet idrottstimmar i skolan. Den nya läroplanen som antogs 1994 syftade till att ge 

en mer holistisk syn på ämnet. Ämnet ändrades från att i stort sett endast innehålla 

rörelseaktiviteter till att mer betona hälsa, livsstil och miljö (Sandahl 2005). Samtidigt som 

den fysiska aktiviteten har fått mindre utrymme under lektionstid har även antalet timmar 

minskat under i stort sett hela 1900-talet (Sandahl 2005; Engström 2004). Lpo 94 hade även 

en progressionsbetonad klang i kursplanen där pre-pubertala barn till största del skulle lära in 

de motoriska bitarna. “Efter puberteten blev träning av kondition, styrka och rörlighet allt 

viktigare” (Sandahl 2005:93). 

 

Vidare beskriver Sandahl (2005) gymnasieskolans allmänna uppdrag under Lpf 94 som att 

ämnet ska syfta till att ge eleverna kraft till kommande arbetsliv. I Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna står det. ”Skolan ska även sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar 

att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter” (Lpf 94:5). 
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2.2 Kursplan Gy 11  

I Gy 11 syftar flera delar till att bibehålla, alternativt förbättra, elevernas fysiska kapacitet. 

Exempel som visar detta finns i både syfte, kunskapskrav och kommentarer (jfr Skolverket 

2011a & b). Då kursplanen är tolkningsbar är det till viss del individuellt för läraren att tolka 

hur undervisningen ska genomföras (Ekberg 2009). 

  

I syftet står det att undervisningen i ämnet idrott och hälsa 1 ska syfta till att eleverna 

bibehåller, alternativt utvecklar, sin kroppsliga förmåga samt förmåga att ”planera, genomföra 

och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan” 

(Skolverket 2011b:83). 

 

2.2.1 Kunskapskrav 

I kunskapskraven för gymnasieskolan står det att: 

 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, 

även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan 

eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den 

kroppsliga förmågan och hälsan.                         (Skolverket 2011b:86) 

 

I detta mål finns det en koppling mellan fysisk aktivitet och kroppslig förmåga då eleverna 

ska använda de inlärda rörelserna för att bibehålla eller förbättra sin kroppsliga förmåga eller 

fysiska kapacitet (jfr Skolverket 2011b). 

 

Det står även i kunskapskraven att eleverna ska kunna: 

 

bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja 

områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa 

samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. 

Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.  

  (Skolverket 2011b:86) 

 

Detta kunskapskrav kan kopplas till att det finns ett utvecklingsbehov i dagens samhälle inom 

den fysiska kapaciteten. Därför är det möjligt att eleverna under skoltid lär sig hur de, på bästa 

sätt, kan träna upp sin egen fysiska kapacitet. För att sedan klara av den kommande vardagen 

och samtidigt ha en fysiskt bra hälsa. Det står även att ”eleven med säkerhet ska kunna välja 
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område och metod för regelbunden träning” (Skolverket 2011b:86). Detta kan tolkas som att 

eleverna kan lära sig flera olika träningsformer för att på egen hand kunna förbättra sin 

fysiska kapacitet efter och under sin skolgång. 

 

2.2.2 Kommentarmaterial 

I kommentarmaterialet framkommer det att Skolverket syftar till att ämnet ska arbeta med att 

bibehålla eller förbättra den kroppsliga förmågan. Ett exempel som framkommer i 

kommentarmaterialet är ”elevernas förmåga att utveckla rörelseglädje, koordination, 

kondition, styrka, rörlighet” (Skolverket 2011a:1). Kroppslig förmåga innehåller begreppen 

kondition, styrka och rörlighet vilket också begreppet fysisk kapacitet består av. En annan del 

av kommentarmaterialet är följande: ”rörelse till musik och dans kan användas som medel för 

att utveckla kunskaper kopplade till två mål. Aktiviteterna ger eleverna möjlighet att utveckla 

sin kroppsliga förmåga, till exempel kondition och koordination” (Skolverket 2011a:4). Detta 

kan också syfta till arbete med den fysiska kapaciteten då kondition ingår i begreppet. 

 

2.3 Fysisk aktivitet 

Skolverket definierar fysisk aktivitet och rörelseaktivitet som en aktivitet som ökar 

energiförbrukningen över basal nivå (Skolverket 2011a:1). Rekommendationen för 

skolungdomar är en timmes fysisk aktivitet om dagen. Aktiviteten bör vara av både måttlig 

och hög intensitet för bästa hälsoeffekt menar Folkhälsoinstitutet och WHO (FHI 2013; 

World Health Organization 2010). Som tidigare benämnts är all rörelse som höjer 

energiomsättningen fysisk aktivitet, vilket detta arbete kommer att utgå ifrån. Detta betyder 

att fysik aktivitet kan vara allt från maximalt konditionspass till en promenad vilket gör 

begreppet brett. 

 

2.4 Fysisk kapacitet 

Enligt Kallings et al. (2011) består begreppet fysisk kapacitet av styrka, kondition och 

funktion (funktion räknas som rörlighet). Blair och Jackson (2001) menar att fysisk aktivitet 

är en viktig komponent som påverkar den fysiska kapaciteten. Mikaelsson (2012) beskriver att 

de viktigaste hälsorelaterade faktorerna för fysisk kapacitet är uthållighet, styrka, snabbhet 

och rörlighet. Ruiz et al. (2006) skriver att den fysiska aktivitetens intensitet, mängd och 

specificitet påverkar effekten och resultaten av den fysiska kapaciteten. Detta arbete kommer 

att belysa fysisk kapacitet utifrån styrka, kondition och rörlighet. 
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2.4.1 Kondition 

Kondition kan beskrivas som “fysisk prestationsförmåga med avseende på uthållighet vid 

tungt arbete. Konditionen är i första hand beroende av hjärtats och lungornas förmåga att 

tillgodose den arbetande muskulaturens behov av syrgas. Denna förmåga varierar med 

träningsgrad och ålder” (Nationalencyklopedin 2013a). Arbetet kommer att utgå från 

definieringen att kondition är hjärtats och lungornas förmåga att tillgodose musklerna med 

syrgas. 

 

2.4.2 Styrka  

“Muskelstyrka kan definieras som förmågan hos en muskel eller muskelgrupp att utveckla 

kraft vid sammandragning av muskelfibrerna i syfte att motstå eller övervinna yttre kraft” 

(Mikaelsson 2012:24f). Arbetet kommer utgå ifrån denna definition. Muskelstyrka som tränas 

genom styrketräning benämns som “hård träning av kroppens muskler med hjälp av olika 

redskap” (Nationalencyklopedin 2013a). 

 

2.4.3 Rörlighet  

Rörlighet kan definieras som förmågan till rörelseutslag i leder och ledband. Den individuella 

nedärvda rörligheten blir sämre med åldern. Under unga år är det lättast att förbättra 

individens rörlighet då de elastiska och plastiska egenskaperna i vävnaden är som bäst. Att ha 

korta muskler ökar markant risken för att skada sig.  Rörlighetsträningens effekter är minskad 

skaderisk, ökat välbefinnande, förbättrade idrottsprestationer samt en mer hälsosam hållning 

(Annerstedt & Gjerset 1997) 

 

2.5 Sammanfattning av bakgrunden 

Under 1900-talet har det skett en förminskning av antalet idrottstimmar i skolan. Utöver det 

har även idrottsämnet ändrats till en mer holistisk syn på ämnet där den fysiska aktiviteten har 

fått en mindre plats. I Gy11 skedde dock en förändring då kroppslig förmåga framkom i 

kursplanen. Den kroppsliga förmågan syftar till att eleverna ska utveckla styrka, kondition 

och rörlighet. Utifrån kommentarmaterialet framkommer det att det är inom lärarnas 

profession att ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin 

kroppsliga förmåga” (Skolverket 2011b:85). Kroppslig förmåga och fysisk kapacitet, vilket är 
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likställt i detta arbete, kommer i detta arbete utgå från begreppen rörlighet, kondition och 

styrka.  
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att belysa hur lärare i idrott och hälsa på gymnasieskolan ser på sitt 

arbete med elevers fysiska kapacitet samt vilka förmågor (till exempel styrka, rörlighet och 

kondition) de anser vara viktiga. Lärarnas tolkningar av kroppslig förmåga och fysisk 

kapacitet utmynnar i deras syn och beskrivning av arbetet. Detta analyseras utifrån deras 

habitus och hur de menar att deras tidigare erfarenheter har påverkat sättet de arbetar. Syftet 

leder fram till dessa frågeställningar:  

 

 Hur tolkar lärare i idrott och hälsa begreppen kroppslig förmåga och fysisk kapacitet? 

 Vilken syn har lärare på arbetet med den fysiska kapaciteten hos elever? 

 Hur menar lärare att deras bakgrund och tidigare erfarenheter har format deras syn på 

undervisningen av fysisk kapacitet? 

 Anser lärarna att vissa specifika kroppsliga förmågor är viktiga och i så fall varför? 
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4 Tidigare forskning 
Forskningen inom området för detta arbete, fysisk kapacitet kopplat till skolan och 

undervisning i idrott och hälsa är relativt tunn. Forskningen är därmed vinklad från fysisk 

kapacitet kopplad till ungdomar. Forskningen vi har tagit del av visar att både fysisk aktivitet 

och fysisk kapacitet har sjunkit. Den fysiska kapaciteten har kopplats till flera hälsomässiga 

fördelar som till exempel minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. En faktor som gör fysisk 

kapacitet extra relevant för skolan är dess inverkan på lärande. Faktorer som påverkar lärares 

val av undervisningsinnehåll framkommer även i detta kapitel. 

 

4.1 Fysisk aktivitet kopplat till ungdomar och skolan 

I en studie av Ekblom et al. (2009) framkommer det att mängden fysisk aktivitet hos 

ungdomar sjunker. Enligt World Health Organization (2010) bör en individ vara aktiv under 

minst 60 minuter varje dag. Mikaelsson (2012) visar att bland de svenska 

gymnasieungdomarna är det 63 procent av flickorna och 72 procent av pojkarna som uppnår 

detta mått. Denna siffra är dock något bättre i grundskolan där 64 procent av flickorna och 78 

procent av pojkarna uppnådde de 60 minuterna av aktivitet. Pullman et al. (2009) visar 

liknande resultat där en klar minskning av aktivitet i skiftet från högstadiet till gymnasieåren 

och en än större i skiftet från gymnasiet till universitetet. Anledningen till att siffran sjunker 

när ungdomarna lämnar skolan är att skolidrotten i många fall är det enda givna tillfället för 

individen med inplanerad fysisk aktivitet (Bailey 2006). Undervisningen som genomförs i 

idrott och hälsa är för många ungdomar den första och kanske enda upplevelse av 

återkommande fysisk träning. Idrott och hälsoundervisning har betydelse för skolbarns 

nuvarande men också kommande hälsotillstånd och välbefinnande (Engström 2004). Dock 

visar Strandell och Bergendahl (2001) att i grundskolan är det femton procent av flickorna 

och tre procent av pojkarna som inte deltar i idrott och hälsa undervisningen. Malina (2001) 

visar att de fysiska vanorna individer har tenderar att fortsätta under vuxen ålder. Keating et 

al. (2009) visar att utbildning om fysisk kapacitet och dess inverkan på individer kan förändra 

ungdomars fysiska aktivitetsvanor.  

 

4.2 Fysisk aktivitet kopplat till fysisk kapacitet 

Forskning som undersöker om fysisk aktivitet har en påverkan på kroppslig förmåga och 

fysisk kapacitet har visat olika resultat. Shriver et al. (2011) och Mikaelsson (2012) visar att 

fysisk aktivitet var kopplat till både muskelstyrka och rörlighet. Resultatet skiljde sig dock 
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mellan män och kvinnor där fysisk aktivitet inte ledde till några förändringar i muskelstyrka 

hos kvinnor. Renfrow et al. (2011) kom fram till liknande resultat där de jämförde fysisk 

kapacitet med aktivitet i idrotter. Resultatet visade även här att fysisk aktivitet hade ett 

samband med högre fysisk kapacitet hos pojkar, men inte hos flickor. Baquet et al. (2006) och 

Kemper et al. (1990) visar att puberteten har inflytande på den fysiska kapaciteten för pojkar 

men inte för flickor. En teori, som en del av studierna hade, var att flickornas fysiska aktivitet 

inte var på tillräckligt ansträngande nivå, vilket varken kunde bevisas eller motbevisas (jfr. 

Renfrow et al. 2001; Mikaelsson 2012). Mikaelssons (2012) avhandling visar att för att uppnå 

en effekt på den fysiska kapaciteten krävs det en fysisk aktivitet på mycket ansträngande nivå. 

Gutin et al. (2005) har gjort en liknande studie och kommit fram till samma resultat. 

Intensitetsnivån inom den fysiska aktiviteten bör vara hög för att påverka den fysiska 

kapaciteten. 

 

Kawabes et al. (2000) visade att ökad fysisk aktivitet ledde till bättre kardiovaskulär hälsa, 

vilket innefattade förbättrad lipid profil, lägre blodtryck samt mindre mängd kroppsfett bland 

både kvinnor och män. Fysisk aktivitet och i synnerhet styrketräning före och efter ordinarie 

träning hade en positiv utveckling på den fysiska kapaciteten. Thompson och Hannon (2012) 

kom fram till att elever som uppskattade sig ha en hög fysisk aktivitet också hade en högre 

fysisk kapacitet än de som inte var lika fysiskt aktiva. En studie av Kemper et al. (1990) 

visade dock att den fysiska aktiviteten inte har ett samband med den funktionella styrkan, 

rörligheten och kroppssammansättningen.  

 

4.3 Fysisk kapacitet och kroppsliga förmågor hos ungdomar 

Mellan åren 1987 - 2001 har det skett en klar försämring i syreupptagningsförmågan hos både 

män och kvinnor visade en studie av Ekblom et al. (2004) och Ortega et al. (2008) visade 

liknande samband. Ekblom et. al (2005) har gjort en undersökning om hur den fysiska 

kapaciteten har förändrats mellan åren 1987 och 2001. De undersökte både flickor och pojkar 

i åldrarna 10, 13 och 16. De fysiska kvalitéer som undersöktes var maximal kondition, spänst, 

och styrka. Syftet med studien var att utvärdera trender i den fysiska kapaciteten och det som 

framkom var framförallt sjunkande värden. De värden som visade störst skillnad är armstyrka 

genom alla åldrar och kön. Hos tio år gamla pojkar hade en minskning skett med 45 procent. 

Även bålstyrkan visar att Sveriges ungdomar blir svagare då ingen årskull har höjt sin fysiska 

kapacitet sedan 1987. Ett positivt resultat var att de 16 åriga flickorna hade ökat sin maximala 

syreupptagningsförmåga med 0.7 procent. Pojkar i samma ålder hade en sänkning med 9.2 
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procent (Ekblom et al. 2005). I en undersökning mellan åren 1974 och 1995 visades liknande 

resultat. Det visade att en minskad styrka i överkroppen hos Sveriges ungdomar mellan dessa 

år (Ekblom et al. 2004). Tomkinson (2008) genomförde en sammanställning av olika studier 

med målet att kartlägga den anaeroba kapaciteten (snabbhet och explosivitet) hos barn och 

ungdomar. Studien visade att barn och ungdomars anaeroba uthållighet har ökat med 0.03% 

per år. Detta visar att den anaeroba kapacitetens utveckling inte har ett samband med den 

aeroba. 

 

Mellan åren 2001 och 2007 gjordes en undersökning som visade att fetman sjönk samtidigt 

som den svenska befolkningens aeroba kapacitet sjönk (Ekblom et al. 2009). Ekblom et al. 

(2005) gjorde en kartläggning av övervikt och fetma bland svenska barn och ungdomar. 

Övervikt och fetma har flera negativa medicinska effekter som exempelvis skador på epifyser, 

nedsatt glykostolerans, andningssvårigheter samt en nedsatt fysisk arbetsförmåga som i sin tur 

påverkar den fysiska kapaciteten (Ekblom et al. 2005). Flera forskningsresultat visar att barn 

som är övervikta eller drabbade av fetma som barn förblir i många fall överviktiga genom 

hela livet (jfr Sauka et al. 2010; Ekblom et al. 2004). Det framkommer även att fetma och 

övervikt har ökat markant i Sverige sedan 1987. Detta gäller ungdomar av båda kön mellan 

10-16 år. De som är överviktiga idag är kraftigt överviktigare än de tidigare generationerna 

(Ekblom et al. 2004). Det visade sig också att amerikaner som bodde på landsbygden hade 

större andel barn med fetma (Shriver et al. 2011). Fetma och låg fysisk kapacitet, speciellt 

uthållighet, är nära relaterad till olika hälsoproblem till exempel metaboliska samt hjärt- och 

kärlsjukdomar. Det har även ett samband till psykologiska samt sociala konsekvenser (Salaun 

& Berthouze-Aranda 2012). Fogelholms (2010) studie visar att uthållighet samt hög fysisk 

aktivitet hos överviktiga individer gav en markant minskning av fetma-relaterade sjukdomar. 

Fogelholm (2010) påvisar även att fysisk kapacitet är en viktigare faktor än hög fysisk 

aktivitet. Individer med en hög uthållighet hade en metabolisk profil som har ett samband med 

bättre viktkontroll och bättre skydd mot kärlsjukdomar. God fysisk kapacitet, även med hög 

BMI, skyddar mot hjärt- och kärldödlighet. Samtidigt visa Chen et al. (2002) i sin studie att 

högre nivåer av BMI var direkt kopplat till sämre prestation i alla delar av den fysiska 

kapaciteten.  

 

4.4 Fysiska kapacitetens och de kroppsliga förmågornas betydelse 

Sauka et.al. (2010) visar att om individer har dålig fysisk kapacitet i ung ålder så kommer 

detta påverka dem negativt även som vuxna. Det finns starka bevis för att hög uthållighet är 
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associerad med en friskare hjärtprofil senare i livet (Sauka et al. 2010). Dålig uthållighet har 

såväl ett direkt som ett indirekt samband med begränsad social medverkan (World Health 

Organization 2001). Förutom en hälsosammare hjärtprofil, har det visats att den del av fysiska 

kapaciteten som rör snabb och dynamisk styrka i tonåren är associerade med ökad 

mineraltäthet i skelettet och ackumuleringen av benmassa senare i livet (Sauka et. al 2010). 

Mikaelssons (2012) studie visade att aerob uthållighet har hälsomässiga fördelar och är den 

säkraste faktorn för fysiologisk status och hälsoutfall. Fysisk kapacitet har positiva effekter på 

skelettet, hjärt- och kärlsjukdomar samt andningen och det endokrina systemet. Dessa 

förändringar har ett tydligt samband med olika hälsofördelar, som till exempel en reducerad 

risk för tidig död och reducerad risk för hjärtsjukdom, högt blodtryck, tarmcancer och 

diabetes (US Department of Health and Human Services Physical Activity and Health 1996).  

 

Cowan och Foster (2009) har gjort en undersökning om hur ett styrketräningsprogram kan 

påverka den fysiska kapaciteten för grundskolebarn. Bakgrunden till undersökningen ligger i 

att styrketräning de senaste decennierna har setts som farligt för barn ur ett skadeperspektiv. I 

undersökningen framgår det att tre styrketräningspass i veckan hos grundskolebarn snarare 

ger positiva effekter som ökad täthet i benvävnaden, lägre BMI och högre muskelstyrka. Den 

undersökta gruppen visade även en signifikant utveckling på två av de tre kroppsliga 

förmågorna, momentet rörlighet visade inte någon signifikant utveckling (Cowan & Foster 

2009). Davis et al. (2011) har gjort en 8 veckors studie på hur skolungdomar med psykiska 

handikapps fysiska kapacitet påverkas av träning. Under denna period genomfördes 30 

minuter fysisk aktivitet om dagen med enkla medel. Det ledde till en förbättring av hjärt- och 

lunguthållighet, muskeluthållighet, styrka och flexibilitet. Men programmet visade även en 

måttlig förbättring av elevernas BMI. De aktiviteter som ingick i studien var med låg 

intensitet och utformad för att ledas av ej professionella eller yrkesverksammas idrottsledare 

(Davis et al. 2011). 

 

Det finns en stark korrelation mellan fysisk kapacitet och akademiska prestationer (Centers 

for Disease Control and Prevention, 2010). Detta beskrivs även i Bloms et al. (2011) studie. 

De undersökte om det fanns ett samband mellan fysisk kapacitet och skolprestation. Resultatet 

visade att elever som hade en god fysisk kapacitet missade färre prov och genomförde i 

mindre utsträckning dåliga resultat på de standardiserade testerna. Detta var nyckelfaktorer 

för att elever inte skulle avsluta sina studier för tidigt. Studien visade även att de elever som 

hade den högsta nivån av fysisk kapacitet hade upp till fyra gånger så stor chans att uppnå 
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höga provresultat jämfört med de som hade lägst fysisk kapacitet. Även Welk et al. (2010) 

studie visar att det finns ett samband mellan fysisk kapacitet och akademiska prestationer. 

Van Dusen et al. (2011) visar även att det finns ett samband mellan fysisk kapacitet och 

akademisk prestation hos elever. Alla de kroppsliga förmågorna hade en korrelation med 

akademiska provresultat. Det största indikation för de akademiska prestationerna var den 

kardiovaskulära nivån. Resultatet visade likadant för båda könen samt mellan olika sociala 

klasser. 

 

4.5 Lärares val av undervisningsinnehåll 

Det framgår ur Sandbergs (1996) undersökning att grundskolelärare i ämnet musik ofta låter 

sin undervisning färgas av lärarens egna intressen och kunskaper. Även Asps (2011) studie 

visar att en anledning till att lärarna formar sin undervisning är att kursplanen i musik skildras 

av öppenhet och är ostrukturerad. I undersökningen framkommer det att musiklärare som 

tidigare jobbat inom musikbranschen tar med sig det tankesättet in i skolundervisningen. 

Detta får konsekvenser för innehållet och utförandet av lektionerna, vilket leder till att 

elevernas lärande inte blir det centrala utan deras roll i ensemblen/produktionen (Asp 2011). 

Trots flera stora förändringar inom läroplanerna, visar det sig i Johansens (2003) 

undersökning att läroplansskifte inte påverkar musiklärares uppfattningar om det centrala 

innehållet. Asp beskriver genom Johansen (2003) att musiklärare lägger större vikt vid vad 

andra lärare inom professionen anser som viktigt. Det vill säga att det sker ett större och 

viktigare utbyte mellan lärare än mellan lärare och kursplan. 

 

I Larssons (2010) artikel framkommer det att lärarstudenter, de blivande lärarna i idrott och 

hälsa, bär med sig erfarenheter in i utbildningen som påverkar hur de tar emot utbildningen 

och hur de kommer agera i sitt kommande yrke. De som söker sig till lärarutbildningen och då 

idrott och hälsa är framförallt studenter med en bakgrund inom föreningslivet. Detta gör att en 

stor del av lärarstudenterna kopplar ihop utbildningen med föreningslivets aktiviteter (jfr. 

Ronspies 2011; Larsson 2010).  

 

De har valt en utbildning som i deras föreställningar nästan är som ”fritid”; man får uppleva 

mycket, ha roligt och vägen genom utbildningen beskrivs som en ”nöjsam” resa, där nya 

vänner är en extra bonus.    (Larsson 2010:45). 
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Studenterna går in i utbildningen med kroppen i fokus. Denna bild förändras inte under 

utbildningen (Larsson 2010). Intresset och relationen till idrott är det centrala:  

 

In several of his responses, Scott would discuss his love for being active and sport 

experiences as reasons which shaped his decision to become a physical educator.  

                (Ronspies 2011:1679). 

 

Den förändring som sker under utbildningen är att hälsa tillkommer i studenternas uppfattning 

om ämnet. Efter lärarutbildningen är det föreningsidrottens aktiviteter som lärarna främst 

refererar till, samtidigt som föreningsidrott är något de vill ta avstånd ifrån. Det är inte längre 

görandet och prestationen i föreningsaktiviteten som premieras utan förståelse och att eleven 

faktiskt lär sig något och får en positiv bild till rörelse och den egna kroppen som är det 

viktiga (Larsson 2010). Ronspies (2011) studie visar liknande samband där fokus är att lära 

eleverna istället för att träna dem. 

 

I motsats till Larsson (2010) och Ronspies (2011) visar Shane et al. (2012) ett samband där 

lärarstudenter inom ämnet idrott och hälsa kommer in i utbildningen med en klar uppfattning 

om hur läraryrket ska bedrivas. Denna uppfattning är inte formad från föreningsaktivitet utan 

undervisningen som de fått under sin egen skoltid, denna uppfattning är svår att förändra. I 

deras resultat framgår det att lärarutbildningen inte alltid ger tillräckligt rika lärandemiljöer, 

vilket försvårar nerbrytningen av de på förhand byggda ramarna som studenterna har med sig 

in i utbildningen, vilket är vitalt för att kunna omformulera studenternas syn på lärande och 

lärarrollen (Shane et al. 2012). 
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5 Teoretisk bakgrund 
Arbetets teoretiska utgångspunkt är Pierre Bourdieus kultursociologiska teori om habitus. 

Teorin baseras på människors integration med varandra. Teorin hjälper till att analysera 

människors relationer till varandra, i vårt fall i klassrummet och skolan. Relationerna är 

grundade på hur lärarna i detta fall uppfattar sig själva samt uppfattar deras skolklasser. 

Lärarna har enligt teorin ett inlärt handlingsmönster som är baserat på personliga erfarenheter 

(Bourdieu 1993). Habitus är spontan aktion utan medvetande eller vilja. Makthierarkierna 

reproduceras genom dessa spontana aktioner (Bourdieu 1990; Månsson 2010). Larsson (2009) 

beskriver habitus som “system av förkroppsligade dispositioner som uppstår i samspel mellan 

individen och det sociala sammanhang denne befinner sig i.” (s. 49). Vidare formas en 

människas habitus utifrån vardagssituationer med början vid ung ålder. Habitus bestämmer 

hur individer handlar, tänker och värderar olika sociala sammanhang (Larsson 2009). En 

individs habitus kan formas om vid olika förändringar i livet. Vid till exempel 

universitetsstudier, val av partner och umgänge kan habitus förändras från det ursprungliga 

som skapades under uppväxten (Månsson 2010).  

 

Bourdieu (1993) skriver om det sociala rummet och hur människor agerar gentemot varandra 

inom det sociala rummet. Det sociala rummet bygger på relationer, relationen med de andra 

inom det sociala rummet. De andra kan vara såväl närstående som främlingar. Individernas 

olika sociala status, ekonomiska tillgångar och hur de interagerar med varandra är det 

väsentliga i detta sociala rum. Beroende på hur relationerna är bygger det olika distans till 

varandra. Inom detta rum byggs olika värderingar upp, värderingar mot de andra individerna. 

Bourdieu kallar detta för “klassificerande omdömen”. Vad det är som har byggt upp dessa 

individers klassificerande omdömen kan beskrivas som habitus (Bourdieu 1993).  

 

Strukturerade dispositioner, som ingår i habitus, är baserade på praktiken och är alltid 

orienterade mot praktiska funktioner. De olika egenskaper som är associerade med en specifik 

livshistoria i de olika strukturerade dispositionerna inom klasshabitus genererar i habitus 

(Bourdieu 1990). För lärarnas gemensamma habitus beskriver Månsson (2010) genom 

Bourdieu att skolan ska ”överbrygga och utjämna relationer”. Skolan är en plats som ska ge 

eleverna möjligheter som är lika för alla oavsett bakgrund eller kapital. Eleverna ska ha 

möjlighet att tillägna sig kunskaper som krävs för en hög social position.  
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5.1 Idrottshabitus 

Lagergren (2009) beskriver det som att forskningsfältet inom detta ämne handlar om idrotten 

som uppväxtmiljö och hur idrotten har en betydelse för barn och ungdomars sociala inlärning 

(t.ex. värderingar och moral). Orättvisor och satsningar inom idrotten vilka leder till 

uteslutning av vissa ungdomar är något som ofta belyses. Lagergren menar att genom habitus 

kan problematiken och slutprodukten i idrottens bildningssystem tolkas (Lagergren 2009).  

 

Att vinna, må bra samt slå rekord är ord som präglar idrotten. Med det menas att det finns en 

egennyttighet bland aktörerna i idrottens fält, då till exempel ledaren ställer upp för ungarnas 

skull. Barnen beskrivs som följande, “Barnet förvandlas till en adept som i regel ’vet’ hur det 

ska vara och vad det själv vill åstadkomma” (Lagergren 2009:14). Vidare beskrivs vetandet 

som en betydande erfarenhet. De utövare som inte har ett utvecklat habitus till ämnet blir 

utestängda. Habitus är skapat av individens bakgrund och förflutna. Eftersom biografiska 

erfarenheter inte kan vara identiska finns det inte två habitus som är identiska. Habitus är 

dispositionssystemet som bestämmer vilken effekt olika till exempel sociala stimuli får. 

 

5.2 Grupphabitus  

Grupphabitus baseras på omdömen som har gemensam smak, vilket ger en förmåga att 

särskilja och värdera individer.  

 

Ty habitus tillåter oss att förstå dels de klassificerbara praktikerna och produkterna, dels de 

(själva klassificerade) omdömen som av dessa praktiker och produkter skapar ett system av 

särskiljande tecken.                      (Bourdieu 1993:292) 

 

Gruppens alla egenskaper blir till en kompott som sedan läraren genom professionella 

dispositioner använder för hur han eller hon ser på gruppen. För att definiera relationen 

mellan olika grupphabitus och individuella habitus så agerar den individuella habitusen 

utifrån grupphabitus (Bourdieu 1990). 

 

Vidare beskriver Larsson (2009) att en grupp har ett karaktäristiskt sätt att agera inom den 

specifika gruppen. Ett specifikt habitus, som kommer till uttryck bland annat genom smak, är 

signifikant med vilken grupptillhörighet individen innehar. “Skillnader i smak är ett sätt att 

markera social tillhörighet, det skapar distinktioner och fungerar i vissa sammanhang som 

inträdesbiljett till olika positioner i samhället.” (Larsson 2009:52f). Månsson (2010) beskriver 
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att valen i livet är grundade på en viss smak och ger sedan uttryck för den sociala gruppens 

tillhörighet. Ett exempel kan vara att valet av just idrott och vilken idrott inte är ett slumpartat 

val. Det är istället en distinktion i en kollektiv livsstil (Månsson 2010). I och med att habitus 

både är personliga erfarenheter samt ger kvalificerade omdömen leder det till lärares syn på 

elevers fysiska kapacitet (Bourdieu 1993). Grupphabitus är intressant då vissa elevgrupper 

kan ha ett specifikt grupphabitus som påverkar lärares sätt att arbeta eller se på elevers fysiska 

kapacitet och även lärarnas eget grupphabitus. 

 

5.3 Lärares habitus och betydelse för undervisningen 

Smith och Green (2004) skriver om idrottslärares sätt att se på ämnet idrott och hälsa och 

studien visar att deras syn är socialt konstruerat.  

 

In short, it is claimed that teachers' views of (inclusive) PE have as much to do with their 

habituses and their contexts as any a priori intellectual reflection upon the matter; that is so 

say, their views are socially constructed.            (Smith & Green 2004:595f) 

 

Lärare har en akademisk utbildning och Månsson (2010) har gjort en tolkning av Bourdieus 

Homo Academicus som handlar om den akademiska utbildningen. Det är viktigt med extern 

legitimering vilket visar att individen besitter kunskap ingen annan har. Inom det akademiska 

fältet finns en konkurrens. Individer inom olika fakulteter som till exempel humaniora och 

samhällsvetenskap har olika typer av dispyter som till exempel skvaller och anspelningar om 

ohederligt uppnådda forskningsresultat. Det finns även en intern legitimering där olika 

individer besitter olika positioner beroende på till exempel auktoritet (Månsson 2010). Inom 

lärarnas habitus har Bourdieu (1990) undersökt och kommit fram till att inom lärarnas habitus 

finns det en avhållsamhet till auktoritet inom samhället.  

 

Larsson (2009) beskriver att idrottslärarstudenter skapar en idrottsläraridentitet under 

utbildningen. Det gäller att kunna prata om idrott, att se ut som en idrottslärare kroppsligt 

samt att ha rätt attribut såsom kläder och skor. Aldous och Brown (2010) undersökte hur 

idrottslärares pedagogik påverkades av habitus. De beskriver att långvarig aktivitet inom 

fältet, i detta fall idrott, påverkar habitus. Det vill säga att lärare som har en lång erfarenhet 

inom idrotten har ett idrottshabitus. Detta kan påverka innehållet i lektionerna att vara 

prestationsinriktade eller tävlingsinriktade då detta ingår i idrottshabitus (Aldous & Brown 

2010). Sambandet beskrivs även av Mochler och Sachs (2006) ”On the more specific level of 
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professional practice, habitus can be seen to manifest in routines, shared understandings, and 

attitudes to work and professional learning,” (s. 5). Där framförs vikten av den professionella 

praktikens betydelse för lärares attityder och inte bara idrottserfarenheternas betydelse.  

 

Just dessa erfarenheter ger en specifik syn om idrottsämnet och hur det ska vara, baserat på en 

lång tid inom idrottsfältet har de tidigare erfarenheterna betydelse för hur idrottslärare ser på 

ämnet. I arbetet kommer de tidigare erfarenheternas inflytande på de kroppsliga förmågorna 

som står med i kursplanen tas upp (jfr Larsson 2009).  
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6 Metod 
I detta kapitel kommer arbetets genomförande belysas samt tankar om metodvalen diskuteras. 

Kapitlet ska underlätta för läsaren att förstå och ta ställning till resultatet och ge en bild om 

hur författarnas resonerat kring de valda tillvägagångssätten. 

 

6.1 Val av metod  

Detta arbete utgick från den kvalitativa undersökningsformen. Fyra olika lärare har 

intervjuats. I en kvalitativ undersökning är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter, 

det är oftast ord som är intressanta jämfört med en kvantitativ undersökning där det ofta är 

siffror som undersöks (Bryman 2011). 

 

Speciellt för en kvalitativ undersökning är att intervjuerna kan skilja sig från varandra 

eftersom följdfrågor uppstår på olika sätt och frågornas ordning kan variera. Den kvalitativa 

undersökningen eftersöker fylliga, detaljerade och komplexa svar (Bryman 2011; Trost 2010) 

Den kvalitativa undersökningen är att föredra när mycket information vill tas från ett litet 

antal undersökningspersoner (Hassmén & Hassmén 2008). De mest grundläggande delarna av 

den kvalitativa forskningen är att den uttrycker ”händelser, normer och värden utifrån de 

studerade personernas eget perspektiv” (Bryman 1997:77). Som det går att läsa ur vårt syfte 

och frågeställningar är det lärares arbete, bakgrund och olika syn på begreppen fysisk 

kapacitet, kroppslig förmåga samt fysisk aktivitet som undersökts, vilket gör den kvalitativa 

undersökningsmetoden relevant. Att fördjupa sig i lärarnas egna uppfattningar, erfarenheter 

och deras syn på ämnet hade varit problematiskt om den kvantitativa undersökningsmetoden 

hade använts i arbetet.  

  

6.2 Tillvägagångssätt 

Denna undersökning utgick från en semistrukturerad intervju. Vid semistrukturerade 

intervjuer använder sig intervjuaren av ett frågeschema med ett antal teman. Denna form av 

intervju har mer allmänna frågor där det finns chans att ställa följdfrågor när det är viktiga 

delar där djupare eller bredare svar krävs (Bryman 2011). Intervjuguiden gjordes utifrån 

Bryman (2011) och Svenning (2003) beskrivning om hur intervjuguider ska vara utformade. 

Svårigheter med detta tillvägagångssätt är bearbetning av data eftersom det inte finns några 

färdiga svarsalternativ samtidigt som intervjupersonernas svar blir tolkningsbara. Det 

framkommer i syftets formulering att det ska undersökas hur lärare tolkar och ser på begrepp. 
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Därför valdes den semistrukturerade intervjun och Bryman (2011) menar att den 

semistrukturerade intervjun är att föredra om det är mer än en person som leder intervjun 

vilket det var i vårt fall. Vi var båda med under tre av de fyra intervjuerna.  

 

6.3 Urval  

Det var tänkt att minst fem gymnasielärare i idrott och hälsa skulle intervjuas. Anledningen att 

fem stycken valdes var framförallt för de var logiskt att hinna med det antalet inom tidsramen 

och storleken för undersökningen (jfr. Bryman 2011). Lärares okontaktbarhet via mail och 

telefon samt deras ovilja att ställa upp på undersökningen ledde till fyra respondenter valde att 

ställa upp. De övriga svarade inte eller tackade nej. 

 

I valet av intervjupersoner prioriterades lärare som vi tidigare haft kontakt med. 

Undersökningen är inriktad på lärare i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta sätt att välja 

intervjuobjekt var att föredra då det antal respondenter som önskas blir lättare att uppnå, 

samtidigt som de är geografiskt lättillgängliga. Ett problem var denna grupp lärare inte fanns i 

den mängd som önskades. Detta ledde till att andra metoder fick användas för att försöka fylla 

kvoten. Två former av urval som använts är bekvämlighetsurval och snöbollsmetoden. Efter 

avslutad intervju som valts av bekvämlighetsurval, fick den intervjuade läraren informera om 

andra passande intervjupersoner för studien (Trost 2010). 

 

När en kvalitativ studie genomförs är det att föredra om gruppen med intervjupersoner är 

heterogen inom en given ram, ”Där ska finnas variation men inte så att mer än någon enstaka 

person är extrem eller avvikande” (Trost 2010:137). Det är vanligt med allt för många 

”vanliga” personer i undersökningen (Trost 2010). Metodvalen ledde till en varierad 

intervjugrupp, men inom ramen för idrott och hälsa lärare på gymnasiet. Intervjupersonerna är 

från små och stora orter, utbildade under olika läroplaner, olika idrottsbakgrund samt har olika 

åldrar och kön (jfr. Trost 2010).  

 

6.4 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i en undersökning mäts i en kvalitativ undersökning i fyra delkriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 

2011). 
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För att stärka trovärdigheten i arbetet bör resultatet visas för respondenterna efter slutförd 

undersökning som då kan bekräfta att undersökning uppfattas på ett riktigt sätt (Bryman 

2011). Vi erbjöd respondenterna att ta del av arbetet, men intresset var lågt och därmed gav 

det en lägre trovärdighet. 

 

Överförbarheten i undersökningen är diskutabel eftersom det bara är fyra lärare som 

intervjuats och två av dem kommer från samma skola. I denna undersökning har lärarnas 

bakgrund beskrivits på ett bredare plan vilket ger en relativt god överförbarhet till en liknande 

kontext vid en senare tidpunkt, speciellt då lärarnas utsagor stämmer överens med varandra på 

flera olika punkter. Då det stämmer överens kan generaliseringar göras för fler individer.  

 

”Guba och Lincoln menar att en fyllig redogörelse eller en tät beskrivning förser andra 

personer med något som de kallar en databas med vars hjälp de kan bedöma hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö.”                    (Bryman 2011:355) 

 

Pålitlighet är motsvarigheten till reliabiliteten i kvantitativ forskning. För att skapa en god 

pålitlighet bör, enligt Bryman (2011), alla forskningsprocesser granskas av en eller flera 

kollegor. Under processen av detta arbete har två stycken kollegor granskat våra 

tillvägagångssätt. Detta arbetssätt var väldigt tidskrävande vilket gjorde att våra kollegor inte 

hann fördjupa sig på något större plan, men har följt processen. För att skapa en större 

pålitlighet i arbetet har även lärarnas utsagor redovisats i form av citat. Dessa citat är senare i 

arbetet grunden till resultat och analys. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera betyder att författarna inte har låtit personliga 

värderingar eller teoretiska inriktningar påverka slutsatser i undersökningen (Bryman 2011). 

Vissa personliga värderingar kan ha blivit speglade i slutsatserna av detta arbete vilket kan ha 

sänkt trovärdigheten.  

 

Sammanfattningsvis var tillförlitligheten i arbetet varken låg eller hög. Den kunde framförallt 

förbättrats genom att arbeta med trovärdigheten samt att försöka vara mer objektiva. 

Undersökningen hade med stor sannolikhet fått ett annat resultat om den gjorts igen fast med 

fyra andra lärare i idrott och hälsa eftersom det är deras individuella erfarenheter som 

eftersöks (jfr. Hassmén & Hassmén 2008). Det som talar för att liknande resultat hade 
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uppstått skulle vara att lärare som professionell arbetsgrupp har ett likartat synsätt på hur 

kursplanens begrepp bör behandlas och användas i undervisningen. 

 

6.5 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes så gjordes provintervjuer med studenter som utbildar sig till 

lärare i idrott och hälsa. Esaiasson et al. (2012) trycker på nödvändigheten att göra 

provintervjuer för att prova om de olika delarna har ett bra flyt. Även att undersöka om det 

finns en röd tråd mellan de olika områdena. Lärarna kontaktades innan intervju för att 

informeras om vad undersökningen handlar om samt hur informationen kommer användas. 

Även ungefärlig tid för intervjun informerades lärarna om, vilket ökar chansen att 

intervjupersonen deltar och inte avslutar intervjun i förtid menar Hassmén och Hassmén 

(2008).  

 

Innan intervjun började informerades intervjupersonen om de fyra grundläggande 

individskyddskraven (vilka beskrivs i kapitel 6.6) och att intervjun skulle spelas in. Intervjun 

var indelad i fyra delar som har olika handlingsområden så att samtalet inte skulle sväva iväg 

för lång från ämnet. Samtidigt hålls en röd tråd genom de fyra rubrikerna då de har ett 

gemensamt huvudsyfte. Den första delen var en bakgrundsdel vilken användes för att bygga 

en god stämning då det kan skapas en viss ängslan och oro hos intervjupersonen vid en 

intervju. Genom att börja med bakgrundsfrågor får intervjun en trevligare atmosfär. Detta kan 

skapa ett lugn hos intervjupersonen vilket kan öka svarens kvalité (Hassmén & Hassmén 

2008). Detta gjordes även av anledningen att få fram delar av lärarnas habitus. De tidigare 

erfarenheternas påverkan på deras syn framkom även under andra intervjufrågor. 

  

Under en intervju kan intervjuaren reagera på sinnesstämningar hos respondenten. Under en 

semistrukturerad finns det möjlighet till följdfrågor för att gå in djupare i de ämnen som är 

intressant för undersökningen, (Hassmén & Hassmén 2008). Intervjun varade i ungefär 45 

minuter vilket enligt Hassmén och Hassmén är en bra intervjutid då 45 minuter är en tid som 

sällan respondenten vill överskrida. Under denna tid uppstod även ett djup i intervjun. 

 

6.6 Metodetik 

För att skydda de personer som ställer upp som intervjupersoner finns det en rad riktlinjer som 

ska följas vid en undersökning (Hassmén & Hassmén 2008). Det är universitetets ansvar att 
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undervisa studenterna om dessa regler, och där med är det studenternas ansvar att dessa regler 

följs (Hassmén & Hassmén 2008). De fyra riktlinjer som finns är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan intervjuerna genomfördes 

informerades intervjupersonerna om dessa krav. Intervjupersonen fick reda på vad deras 

uppgift i undersökningen var. Att vi hade deras samtycke, att den information vi fick inte 

skulle delas ut till obehöriga samt att informationen endast skulle användas till arbetet. 

 

6.7 Avgränsningar  

Denna undersökning avgränsade sig till lärare inom ämnet idrott och hälsa på 

gymnasieskolan. Både män och kvinnor i åldrarna 30 till 65 intervjuades vilket gav blandade 

erfarenheter hos lärarna. Detta kan ha påverkat deras sätt att undervisa på väldigt olika sätt. 

Att gruppen var väldigt heterogen gör att de blev svårare att dra slutsatser för en specifik 

grupp lärare. Detta gör att det inte kan räknas som sanningar för andra lärare på andra platser i 

Sverige. Fördelen med att ha blandad intervjugrupp är att utsagorna inte bara kommer från 

personer med samma bakgrund, vilket ger olika erfarenheter och synsätt. Detta kan vara bra 

för arbetet då det undersöker hur olika erfarenheter och relationer har påverkat, enligt lärarna 

själva, deras sätt att undervisa.  
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7 Resultat 
I detta kapitel kommer empirin att presenteras vilket är de svar som kommit fram utifrån 

intervjuguiden (se Bilaga 1). Resultatet inleds med en beskrivning av intervjupersonerna för 

att sedan leda in på deras tolkningar av begreppen. Slutligen presenteras hur tolkningarna, 

praktiskt påverkar lärarnas arbete med dessa.  

 

7.1 Bakgrund 

Carl är en man på 30 år och har en lärarexamen inom geografi och idrott. Han har även 

utbildat sig till tränare inom fotboll. Hans fritidsintressen är fotboll, idrott i allmänhet samt 

egen företagare. Företaget är även det fotbollsrelaterat. Han har tidigare varit aktiv inom judo, 

bordtennis och dans. Carl beskriver att fysisk aktivitet har varit en viktig del i hans liv: 

 

Det har varit från början när man var mindre att det var roligt, äldre så handlade det om att 

man skulle prestera och en kroppslig fixering. Att man skulle hålla sig inom normen. (Carl) 

 

Carl menar att hans bakgrund och tidigare erfarenheter har format hur han ser på vissa 

individer och vissa idrotter. Det sättet man själv har blivit undervisad påverkar i sin tur hur 

man undervisar själv anser Carl. 

 

Carl menar att man präglas av sina idrotter, men han har inte fotboll i sin undervisning för att 

han inte vill ha den ”stämpeln”. Han beskriver sig undvika att undervisa kring vissa idrotter 

han har mindre erfarenhet till. Han var även väldigt tävlingsinriktad och satsade på fotbollen 

som ung, hans karriär tog dock slut på grund av skador. 

 

Daniel är en man på 63 år. Han har en examen från Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) 

från 1977 och socionomexamen från 1974. Han har jobbat som lärare i 35 år och har då 

skaffat sig erfarenheter från skolans alla stadier. Som ung var han väldigt idrottsintresserad 

men ansåg sig själv aldrig som en bra och talangfull idrottare. Daniel började istället med 

friluftsaktiviteter som idag är hans största intresse. Segling, vandring och skidåkning är några 

av livets måsten enligt Daniel. Han här även gjort värnplikt där han jobbade som kock. Daniel 

menar att på grund av föräldrarnas låga akademiska utbildning valde han att utbilda sig till 

lärare i idrott och hälsa. Det är denna bakgrund som format honom, vilket gör att vissa 

förmågor tilltalar honom mer än andra hos sig själv: 
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Hos mig själv skulle jag hellre vilja vara bra på forsränning än på balett. (Daniel) 

 

Daniel beskriver att det finns andra faktorer som påverkat honom: 

 

[…] i ryggsäcken finns ju en bit, som familjen, omgivningen, sen bakom ryggsäcken har 

man arvet, kulturella och ekonomiska. Och framför mig är jag handlingskraftig och 

motiverad. Allt detta har ju en betydelse. Varför är jag idrottslärare, varför är jag ute i 

naturen, varför vill jag att mina barn ska idrotta. Jo, det är ju att de erfarenheter jag har i 

ryggen så sätter jag upp mål framför mig och gör jag då analysen i fjärde fas så som jag är, 

är jag därför att allt det här är mixat. (Daniel) 

 

Detta tyder på att Daniel är väl medveten om, enligt honom själv, vad det är som har påverkat 

honom. Han besitter en insikt av vad det är som influerat honom och hur han agerar. 

 

Isabelle är en kvinna på 30 år. Hon har läst lärarutbildningen i Kalmar och gick ut våren 

2006. Hon är utbildad i idrott och hälsa och naturkunskap, men har även läst extrakurser inom 

idrottsmedicin, nutrition och hälsa. Tidigare idrotter var främst fotboll men även innebandy, 

ridning och kamsport. Hon beskriver sig själv som den personen som aldrig fick någoting 

gratis inom idrotten och fick kämpa för varje moment: 

 

En del har haft skitlätt för det medan jag har haft det svårt. (Isabelle) 

 

Detta anser hon har hjälpt henne att förstå de elever som tycker idrotten är jobbig och tråkig 

på ett bättre sätt. Hon säger sig veta känslan av att inte kunna det som alla andra kan: 

 

Ja, om vi har en elev som säger, – jag har inte sprungit någon gång… jag tycker det här är 

jättejobbigt, eller om vi ska dansa och det är fruktansvärt för jag trampar dem på fötterna… 

Då tycker jag att jag har förståelse för eleven och kan bryta ner det så det blir enklare för 

eleven. (Isabelle) 

 

Hon beskriver även att hennes erfarenhet från att jobba med alla olika åldrar inom skolan har 

gett henne en större förståelse för eleverna. Utveckling av motorik och reflexer kan ta olika 

lång tid beskriver hon. Nu är det främst friluftsliv som gäller då barnen tar mycket tid. 

Crossfit är den fritidsaktiviteten som hon hinner med. Isabelle beskriver att hon brukar blir 

engagerad i en typ av aktivitet åt gången. 
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Alexander är en man på 40 år. Han läste idrottslärarutbildningen i Örebro mellan 1994 och 

1997. Han beskriver sin utbildning på detta sätt: 

 

Fokus var inte på att alla skulle världsbäst i alla fysiska aktiviteter. Som det kanske var 

tidigare. Och det präglar mig, och jag har fortsatt den trenden, att det kanske är mer hälsa 

än idrott på det. (Alexander) 

 

Fotboll har alltid varit det största intresset, men satsningen har avtagit med åldern. Nu är det 

de fem barnen som tar det mesta av hans tid. Han har även varit mest aktiv inom fotbollen, 

både som spelare och som tränare, men har även spelat golf och ishockey. Han beskriver att 

han fått sina största influenser om hur undervisningen ska bedrivas från lärarutbildningen och 

hans erfarenheter inom fotboll. Han behandlar dock dessa två arenor, skolan och 

föreningsidrotten, på två helt olika sätt. 

 

Alexander anser även att han har blivit påverkad av de arbetskamrater och elever han haft 

genom åren. Arbetskamraterna har gett honom både goda och dåliga exempel på hur 

undervisningen kan se ut: 

 

Sen är det ju klart att med erfarenheter under tiden jag har jobbat har präglat mig, 

arbetskamrater. (Alexander) 

 

7.2 Definiering av begreppen 

Intervjuguiden var formad så att intervjupersonerna själva fick definiera begreppen vilket 

ledde fram till dessa tolkningar. 

 

7.2.1 Fysisk aktivitet 

Alla respondenter beskriver fysisk aktivitet på ungefär samma sätt: 

 

Att man höjer pulsen, även om man bara höjer den marginellt. (Daniel)  

 

Isabelle och Alexander benämner att en pulshöjande aktivitet är också en fysisk aktivitet. 

 

Respondenterna ställer sig i många fall kritiska till begreppen. Ett exempel är fysisk aktivitet 

som beskrivs som väldigt brett. Carl menar att begreppet bytts ut mot “genomföra en mängd 

aktiviteter” i kursplanen: 
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Fysisk aktivitet har varit på tavlan ganska länge, vicka på fingret skulle kunna vara en 

fysisk aktivitet. (Carl) 

 

Alexander menar att en fysisk aktivitet kan likväl vara en promenad som någonting mer 

ansträngande: 

 

Alltifrån promenader till lagbollssporter allt där man får upp pulsen lite. En promenad är en 

fysisk aktivitet också. Olika jobb där man rör på sig känns också som fysisk aktivitet, det 

behöver inte vara sporter så. (Alexander) 

 

Isabelle beskriver att hennes erfarenheter av fysisk aktivitet främst är från ett 

träningsperspektiv, men även hur eleverna reagerar på fysisk aktivitet när de gör olika 

aktiviteter.  

 

7.2.2 Fysisk kapacitet 

Tre av fyra respondenter nämner att fysisk kapacitet innehåller de fysiska kvalitéerna styrka, 

uthållighet och rörlighet, men ingen av respondenterna nämner hur de arbetar med kvaliteten 

rörlighet. Carl beskriver till exempel fysisk kapacitet som förmågan att utföra vissa rörelser: 

 

Det kan vara rent styrkemässigt, uthållighetmässigt och de bitarna. (Carl) 

 

Daniel anser att den fysiska kapaciteten är svårare att definiera då han ser detta som ett 

personligare begrepp. Han anser att den är individuell efter vad personen behöver och trivs 

med. Den fysiska kapaciteten är den kapacitet du har i den fysiska aktiviteten: 

 

Är jag fotbollsspelare så är det fotbollsspelandet som mäter min fysiska kapacitet. (Daniel) 

 

Isabelle kopplar fysisk kapacitet till hur hårt du orkar pressa dig själv, det vill säga individens 

fysiska gräns: 

 

Hur stor är din muskelstyrka, och hur bra uthållighet har du. (Isabelle) 

 

När det kommer till fysisk kapacitet kopplat till skolan säger Alexander: 
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Sen kanske regeringen vill, men då kanske man skulle ha träning tre gånger i veckan där 

man inte lär sig någonting utan skaffar en bra fysisk kapacitet. (Alexander) 

 

Han fortsätter och säger att det inte finns tid för att förbättra den fysiska kapaciteten hos 

elever under skoltid. 

 

Även fysisk kapacitet har likartade tolkningar där samtliga benämner begreppen kondition 

och styrka. Respondenterna beskriver till stor del att fysisk kapacitet handlar om att mäta 

resultat inom till exempel styrka och kondition.  

 

7.2.3 Kroppslig förmåga 

Alexander beskriver fysisk kapacitet som följande och kopplar även samman det med 

kroppslig förmåga: 

 

Kroppslig förmåga känns som att man rent fysiskt har en uthållighet som klarar 

vardagssituationer. Har en styrkebit så man inte får ont i vardagliga situationer. Att man har 

en kroppslig förmåga ligger nog ganska nära fysisk kapacitet… jag kan inte definiera 

skillnaden på de två. (Alexander) 

 

Alexander ser ingen skillnad på fysisk kapacitet och kroppslig förmåga. Kroppslig förmåga är 

ett modernare uttryck. Idrott och hälsa lärare hade förmodligen kopplat fysisk kapacitet till 

fysiska tester menar Alexander. Detta är något han inte vill uppnå. Dock ser inte Alexander 

något likhetstecken mellan fysisk kapacitet och sport, utan som ett begrepp som är kopplat till 

själva individen och dess motionerande: 

 

[…] kroppslig förmåga och fysisk kapacitet kan jag inte se några skillnader alls. 

(Alexander) 

 

Isabelle ser kroppsliga förmågor som hur väl någon utför en rörelse: 

 

Det är hur man kan hantera olika rörelser, koordinativt. Till exempel hur man ska kunna 

boxa, hur man rör sig på fotbollsplanen, hur man gör en styrkeövning korrekt. (Isabelle) 
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Ett annat exempel är kipping i crossfit vilket hon ser som en kroppslig förmåga, det är själva 

tekniken i rörelsen som är den kroppsliga förmågan. Denna tolkning skiljer sig åt jämfört med 

de andra respondenterna. 

 

Daniel säger att kroppslig förmåga finns med i kursplanen och ska bedömas men kunde ha 

varit tydligare utformad. Han definierar själv kroppslig förmåga som: 

 

[…] förmågan att ergonomiskt, koordination, tekniskt utföra det rätt som man sysslar med. 

Det kan vara friluftsliv, att man gör det rätt, paddla, cykla eller skidåkning inte minst. […] 

Kroppsliga förmågan finns beskriven i den nya läroplanen, att man ska bedöma elevernas 

kroppsliga förmåga. (Danel) 

 

Daniel beskriver sedan den kroppsliga förmågan lite annorlunda mot tidigare stycke. Citaten 

tyder på att kroppslig förmåga kan vara både tekniskt utförande men även: 

 

Kroppslig förmåga i 400m häck är att springa fortast. Det kan också vara kroppslig förmåga 

att utföra det som krävs i det dagliga livet. Tillräckligt bra syreupptagningsförmåga 

tillräckligt bra muskulatur. Sen hur man ser det i betygssammanhang är det krångligt. Att 

man inte betygsätter prestationen utan den kroppsliga förmågan. (Daniel) 

 

 

Daniel anser även att kroppslig förmåga kan vara att utföra det som krävs i det dagliga livet, 

exempelvis tillräckligt bra syreupptagningsförmåga och tillräckligt bra muskulatur. 

Daniel beskriver sambandet mellan fysisk aktivitet, fysisk kapacitet och kroppsliga förmågor 

på följande vis: 

 

En clear i badminton är fysisk aktivitet men för att göra den behöver jag en kroppslig 

förmåga, sen var jag befinner mig nu och vad jag kan nå är fysisk kapacitet. (Daniel) 

 

Isabelle beskriver sambandet på ett liknande sätt: 

 

Har du en god kroppslig förmåga är det lättare att uppnå en god fysisk kapacitet. (Isabelle) 

 

Isabelle vill dock inte se likheter mellan begreppen utan snarare samband: 
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Har du en god fysisk kapacitet så klarar du det även om din kroppsliga förmåga är sämre. 

(Isabelle) 

 

Hon menar att genom fysisk aktivitet ökar individen sina chanser markant att förbättra sin 

fysiska kapacitet. 

 

Carl menar att den kroppsliga förmågan är ett luddigt begrepp, men hör samman med den 

fysiska kapaciteten. Detta är även något som Alexander beskriver: 

 

Kroppslig förmåga för mig är att man utvecklar sin kropp, det kan handla om olika rörelser 

eller att man utvecklar sin styrka eller sin kondition (Carl) 

 

Fysisk kapacitet hänger mer ihop med den kroppsliga förmågan, de är snarlika enligt mig. 

(Alexander) 

 

7.3 Styrdokuments koppling till fysisk aktivitet/kapacitet och kroppslig 

förmåga 

Daniel och Alexander är väldigt positiva till den nya kursplanen: 

 

Kursplanen är riktigt bra och jag var inte speciellt positiv från början. Det tog en lång tid 

innan jag fattade den. (Daniel) 

 

Daniel säger att kursplanen betonar kroppslig förmåga, men som det framgick tidigare är det 

inget som respondenten arbetar med eller bedömer i skolan. Även Alexander väljer att inte 

använda sig av ordet kroppsliga förmågor i sin undervisning utan betonar istället ordet 

rörelsekvaliteter i sin undervisning och bedömning. Alexander tycker att den nya kursplanen 

är mer riktad mot den fysiska kapaciteten: 

 

För de orden fanns inte med lika tydligt i den gamla som det finns nu. (Alexander) 

 

Isabelle nämner rörelsekvaliteter som något som ska bedömas: 

 

Nu om man kollar GY11, så har det blivit att man ska mäta elevens rörelsekvalitéer och 

kroppslig förmåga. (Isabelle) 
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En rörelsekvalitet för Isabelle kan vara en tur i bugg. Carl menar att man inte vill få ämnet till 

ett enbart ett fysiskt ämne, dock ska det vara kärnan i undervisningen: 

 

Man behöver inte mer av det för då slår man undan benen på ganska många elever. (Carl) 

 

7.3.1 Läroplanen och kursplanens koppling till fysisk aktivitet/kapacitet och 

kroppsliga förmågor 

Daniel anser att det är lärares jobb att arbeta med fysisk aktivitet, fysisk kapacitet och 

kroppsliga förmågor. Specifikt anser han att kursplanen främst är kopplad till den fysiska 

aktiviteten: 

 

Absolut, det är en del, det jag ska uppfylla som idrottslärare, det är kopplat till fysiskt 

aktivitet. Men det är också kopplat till genusperspektiv och samhället. Att vi har dem 

värderingar i idrotten, demokrati. Vi ska uppmuntra att de nyanlända kan spela fotboll 

också, det är ett stort steg jämfört med de sydamerikanska. Att man bryter ned de kulturella 

skillnaderna. (Daniel) 

 

Daniel trycker dock på att de aldrig bedömer resultat i undervisningen utan kunskapen. Det 

kan användas som ett medel. De som vill spela fotboll och tävla får göra det ifall de har ett 

syfte med att använda fotboll som ett redskap. Samma sak gäller dem som vill använda 

promenad eller simning. Även om inte Daniel bedömer prestationen så är eleverna 

intresserade av resultat, men även fysisk kapacitet. Detta syns när eleverna ska välja 

projektarbete som är ett projekt som eleverna själva får välja: 

 

Jag har 19 projektarbeten och 15 av dem handlar om fysisk träning där de har satt upp sig 

som mål att springa Marathon och gå på gym. Där är det fysiska mål… ingen har som mål 

att må bättre. Målen är prestationsinriktade. (Daniel) 

 

Ren resultatmässig idrott bedömer vi inte i skolan. Men de som vill jobba med det får jobba 

med det. (Daniel) 

 

Daniel menar att eleverna kan jobba med sin fysik och kroppsliga förmåga under 

lektionspassen, det vill säga att vi undansätter tid till det men betygsätter det inte: 

 

Vi bedömer ju inte den kroppsliga förmågan. (Daniel) 
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Daniel skiljer sig här från de andra respondenterna och talar även emot kursplanen i idrott och 

hälsa. 

 

Alexander anser att det är hans ansvar att jobba med den kroppsliga förmågan men inte den 

fysiska kapaciteten: 

 

Jag ska inte se till att de är vältränade. (Alexander) 

 

Samtidigt säger han: 

 

Har du en hyfsat bra kondition och styrka så fysiskt klarar du dig ganska långt på det. 

(Alexander) 

 

Detta tyder på att respondenten ser det som viktigt att vara vältränad men att det inte ingår i 

hans profession. 

 

Vilken nivå de än ligger på anser Alexander att det inte är respondentens uppdrag att träna 

eleverna, däremot anser han att det är viktigt att ge dem redskapen för att själva kunna uppnå 

en god fysisk kapacitet i framtiden. Han anser det vara omöjligt att direkt utveckla en individs 

fysiska kapacitet på 50 minuter i veckan. 

 

Isabelle säger följande om uppdraget: 

 

Indirekt, ja. Men inte direkt. Eller, nej... det går ju hand i hand så det kanske blir mitt 

uppdrag att göra det ändå. Aktiviteten är grunden till allt. Sen får man den fysiska 

kapaciteten och rörelsemönstret på köpet. Man vill att eleven ska både känna och se att det 

är kul, först och främst. Så det ligger inom mitt uppdrag, absolut. (Isabelle) 

 

När Isabelle tänker efter kommer det fram att hon faktiskt arbetar med den fysiska 

kapaciteten. Den kroppsliga förmågan nämns inte här utan nämns istället som 

”rörelsemönster”. 

 

Jag har inte som syfte att de ska röra sig men det kommer undermedvetet in. […]Det 

viktiga med lektionerna är att de lär sig någonting. (Carl)  
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Carl nämner sällan ordet fysisk aktivitet ensamt. Att beskriva varför idrottsläraren gör som 

den gör under lektionerna är viktigt för professionen: 

 

Det får inte bara bli en aktivitet utan det måste finnas en koppling så att de lär sig 

någonting, ibland är det väldigt långa genomgångar, ibland nuddar man bara vid det. […] 

Det ska leda till att de ska utveckla sin kroppsliga förmåga, de ska bli medvetna om sin 

kropp samtidigt som de aktiverar sig lär de sig någonting, kopplingen till teorierna på något 

sätt. (Carl) 

 

7.3.2 Bakgrundens betydelse för synen på elevers fysiska aktivitet/kapacitet och 

kroppsliga förmågor 

När frågan om bakgrunden och erfarenheternas betydelse för synen och arbetet med kroppslig 

förmåga/fysisk kapacitet kommer upp svarar Carl på följande sätt: 

 

Ja, det tror jag. Fast man tänker inte på det. Jag tänker inte på det i undervisningen, men det 

ligger rotat någonstans inom en. Att man har ett visst synsätt på vissa, på ett visst sätt och 

vissa idrotter. Det sättet man blivit undervisad på tidigare påverkar sin hur man blivit 

undervisad. (Carl) 

 

Daniel och Alexander menar att många idrottslärare kommer till läraryrket med elitidrottens 

normer i ryggsäcken. Daniel har sett andra lärare och kollegor som arbetar på detta sätt: 

 

Jag har mött olika kollegor som föraktar elever som inte kan skjuta hårt i handboll. (Daniel) 

 

Han beskriver att han även mött exemplariska kollegor som har inspirerat och format honom 

för att själv bli en bättre lärare. Alexander anser dock att det är hans egen skolgång och 

högskolestudier som format hans sätt att bedriva undervisning: 

 

Vi var bland de första på GIH som kollade på hälsan övergripande, inte bara på den fysiska 

biten. (Alexander) 

 

Alexander beskriver hur han ser en stor skillnad på hur man som ledare agerar i skolans 

sammanhang jämfört mot föreningsidrotten: 
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Jag skulle vara helt annorlunda om jag hade tränat ett fotbollslag jämfört med idrottslärare. 

Det är inte alls samma grej, då har man valt att man ska spela fotboll och då skulle jag ställa 

helt andra krav på vissa saker då. (Alexander)  

 

Här ser han det som vitalt att jobba med den fysiska kapaciteten till skillnad från 

skolsammanhang.  

 

Under intervjun med Carl framkom det att i undervisningen av olika klasser fanns det 

skillnader inom idrottslig bakgrund och intresse hos eleverna. Carl menar att han inte 

särbehandlar elever men att man måste möta eleven för att sedan locka dem till ämnet och 

styra undervisningen mot eleven: 

 

Kommer man från en bakgrund utan idrott måste man på något sätt locka dem, det är där 

man får börja. Man kan inte börja med en tung teoribit utan man får börja med aktiviteter 

som gör att de tycker det är roligt. […] Så är det alltid en eller två som har ett annat intresse 

och då är det ganska svårt att undervisa om man har ett gäng som är motiverade. Då blir det 

nästan löjligt för de eleverna att köra något basic medan de resterande i gruppen behöver 

det. (Carl) 

 

Eftersom Daniel varit lärare i många år har han sett trender och förändring bland 

skolungdomarna. Daniel anser dock att det inte hänt mycket rent fysiskt under dessa år: 

 

De som tränar mycket nu och är målmedvetna de är väldigt tränade. Gruppen som inte gör 

någonting utöver det vanliga kan inte jag se någon förändring hos. (Daniel) 

 

Han avslutar dock med att säga ”Jag har inget belägg utan det är bara känsla”. Vidare beskrivs 

det att: 

 

Förr i tiden var man friidrottare eller lagidrottare, annars gjorde man ingenting. Många som 

inte gjorde någonting tidigare som gör individuell träning. Kolla gymmen… fotboll & 

hockeylagen får inga spelare och gymmen är fulla. (Daniel) 

 

Daniel har själv varit aktiv inom föreningslivet och beskriver att han tycker det är synd att 

fotbollslagen har tappat medlemmar medan gymmen ökar i medlemmar. 
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7.3.3 Det praktiska arbetet med elevers fysiska aktivitet/kapacitet och kroppsliga 

förmågor 

Hur de arbetar med fysisk aktivitet/kapacitet och kroppslig förmåga kan sammanfattas med 

följande citat: 

 

Allting vi gör på golvet, även om det inte är prestationsinriktad. (Daniel) 

 

Daniel har till exempel inom genren styrketräning gjort de flesta sorters aktiviteter där de 

genomförs som ett träningspass. Dock är inte syftet att de ska träna kroppen utan att de ska få 

en förstålse för de olika träningsmetoderna och hitta just sin eller sina redskap för fortsatt 

träning efter gymnasiet: 

 

Vi har haft styrketräning som tema, vi har haft stabilitetstema, egen kropp, kompisens 

kropp, naturen som motstånd, fasta maskiner på gymmet och lösa vikter. (Daniel) 

 

Han beskriver vidare att det ofta blir fysiska träningspass under dessa teman: 

 

Vi kan ha 45 minuter med fyspass utan att bry oss om det, men när vi arbetar med det så är 

det mer för att få förståelsen. Vi ger dem verktygen sen får eleverna utföra det själva under 

fyspasset. (Daniel) 

 

Alexander arbetar med elevers fysiska kapacitet genom att använda den fysiska aktiviteten 

som ett medel för att uppnå förståelse: 

 

Jag lägger ingen tid eller bedömning på den fysiska kapaciteten, alltså hur bra tränad du är. 

(Alexander) 

 

Alexander beskriver ett exempel på ett lektionsupplägg på följande sätt. Han använder 

pulsklockor för att genomföra träningspass på olika nivåer av puls. Detta gör att kapacitet inte 

spelar någon roll eftersom eleverna arbetar på sin egen nivå. Det som bedöms är ifall de 

förstår varför de tränar lågintensivt, och kan genomföra ett lågintensivt pass: 

 

Jag har som syfte att de ska lära sig någonting, sen om de är fysiskt aktiva det är en bonus. 

(Alexander) 
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Isabelle arbetar med individuella kapacitetsmål under hela läsåret, men eleverna bestämmer 

själva hur mycket de vill höja sig samt hur de ska mäta resultatet. 

 

Rent konkret genomför Carl till exempel stafetter där de efter genomförandet diskuterar vad 

eleverna har gjort. Att det till exempel har påverkat muskelstyrkan eller konditionen: 

 

Jag strävar efter att de ska lära sig och att röra sig rätt. Målet är att de ska lära sig och att de 

ska röra sig längre fram. Och därför måste man vinkla det från olika perspektiv. (Carl) 

 

Alexander säger följande om det praktiska arbetet: 

 

Nej på fysisk kapacitet och ja på kroppsliga förmågor. Jag ska inte se till att de är 

vältränade. Även en som har låg fysisk kapacitet är det inte min roll att den ska få en bättre 

kondition eller styrka. Men däremot ska jag lära den hur den ska skaffa det på egen hand. 

(Alexander) 

 

Alexander har tidigare beskrivit att fysisk kapacitet och kroppsliga förmågor är snarlika och 

att han inte ser någon skillnad i begreppen. Här beskriver han det på ett annat sätt.  
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8 Analys 
Detta kapitel kommer att behandla lärarnas tolkningar av kroppslig förmåga och fysisk 

kapacitet. Kapitlet behandlar även lärarnas syn och beskrivning av arbetet. Analysen kommer 

ske utifrån tidigare forskning och habitus. 

 

8.1 Tolkningar av begreppen 

När det gäller fysisk aktivitet var alla respondenternas svar likartade. Alla benämnde att det 

kunde vara allt ifrån en aktivitet som till exempel promenad till maximal löpträning. Eller som 

Carl nämnde att vicka på fingret kunde vara en fysisk aktivitet i och med att det ökar 

energiförbrukningen. Det som kom fram var att respondenternas tolkningar liknade 

Skolverkets (2011a) definition ”Med fysisk aktivitet och rörelseaktiviteter avses i 

ämnesplanen en högre intensitet som ökar energiförbrukningen över basal nivå.” (s. 1). När 

Skolverkets definition sätts i jämförelse med till exempel Daniels svar: ”Att man höjer pulsen, 

även om man bara höjer den marginellt.” så finns det en skillnad eftersom Daniel väljer att 

benämna pulsen istället för energiförbrukning. Detta kan bero på hans habitus eftersom 

Bourdieu (1993) menar att hur lärarna uppfattar sig själva påverkar i sin tur hur de uppfattar 

omvärlden. Daniel har sedan tidigare haft en bakgrund inom idrotter som grundar sig i en 

aerob kapacitet och är därmed influerad av puls och konditionsträning. FHI (2013) och 

Skolverket (2011b) tolkar mer allmänt då energiförbrukning förekommer vid all typ av 

aktivitet medan pulshöjande aktiviteter förekommer främst inom konditionsbaserade. Detta 

kan visa att en långvarig aktivitet inom uthållighetsträning gör att läraren kan föra med sig det 

i sina tolkningar och arbete av kursplanen. Att egna intressen kommer in i undervisningen 

visar även tidigare forskning av Sandberg (1996) och Asp (2011) på. 

 

Vidare ställer sig en del av respondenterna kritiska till begreppet fysisk aktivitet och dess 

användning i kursplanen och menar att begreppet bytts ut mot till exempel ”en mängd 

aktiviteter” eller ”rörelseaktivitet” (jfr. Skolverket 2011a). Larsson (2009) beskriver att 

habitus formar relationer och attityder efter en lång tid inom fältet. Habitus kan ha, i detta fall, 

påverkat hur respondenterna ser på ämnets styrning och hur kursplanen ska tolkas. De 

relationer och attityder som byggts upp mot ämnet kan ses vid uttalanden som ”Fysisk 

aktivitet har varit på tavlan ganska länge, vicka på fingret skulle kunna vara en fysisk 
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aktivitet”. Detta kan tyda på att relationer och attityder ställts mot ämnet och dess praktiska 

funktion (jfr Bourdieu 1990; Bourdieu 1993).  

 

Den fysiska kapaciteten och den kroppsliga förmågan är närliggande begrepp i förhållande till 

definitioner. Hur respondenterna tolkar detta och dess samband skiljer sig i vissa avseenden 

åt. Tre av fyra tolkar fysisk kapacitet som de fysiska förmågorna styrka, uthållighet och 

rörlighet. Även Kallings et al. (2011) menar att med fysisk kapacitet menas styrka, kondition 

och funktion. Den särskiljande respondenten ansåg att den fysiska kapaciteten beskriver 

vilken fysisk kapacitet individen har inom den fysiska aktiviteten. Ruiz et al. (2006) visar ett 

omvänt förhållande där den fysiska aktivitetens intensitet, mängd och specificitet påverkar 

effekten och resultaten av den fysiska kapaciteten. Två av respondenterna ser likheten mellan 

fysisk kapacitet och kroppslig förmåga medan de andra definierar dem helt olika. I två fall 

beskrivs sambandet som helt identiskt, där Alexander beskriver att kroppslig förmåga är ett 

mer modernt ord som drar fokus ifrån prestation. Kroppslig förmåga beskrivs även som 

viktigt då det blir lättare att uppnå en god fysisk kapacitet. Samtliga respondenter ser ett 

samband mellan de två olika begreppen. Lärarnas olika tolkningar av begreppet kroppslig 

förmåga har konsekvenser för bland annat bedömning. Att lärarna har en liknande tolkning 

har betydelse för den externa legitimeringen vilket Månsson (2010) beskriver. Det har även 

betydelse för den interna legitimeringen där idrottsämnet har fått en tydligare betoning av 

teoretiska kunskapskrav (Sandahl 2005). Den interna legitimeringen är baserad på auktoritet 

och det är viktigt att lärarna innehar kunskap för att kunna göra en rättvis bedömning och på 

så sätt skapa auktoritet till det egna ämnet. Lärarnas habitus beskrivs av Bourdieu (1990) 

inneha en saknad av samhällelig auktoritet vilket kan vara en orsak till att lärare inte anser att 

likvärdiga tolkningar är viktigt.  

 

Prestation är något som samtliga respondenter ställer sig negativa till. Lagergren (2009) 

benämner att idrottshabitus är inriktat på prestation vilket inte stämmer överens med 

respondenternas svar. Vad det är som bidragit till denna gemensamma åsikt kan vara deras 

bakgrund och lärdomar. Bourdieu (1990) beskriver att alla individer har ett eget habitus. Det 

kan dock utvecklas ett yrkeshabitus som enligt Mochler och Sachs (2006) utmynnar i delad 

förståelse, attityder till yrket och professionellt lärande. Samtliga respondenter har beskrivit 

att lärarutbildningen har haft stor påverkan på deras sätt att se och undervisa inom idrott och 

hälsa. Tidigare har ämnet idrott och hälsa varit just prestationsinriktat där det fanns 

prestationsmål som skulle uppnås. I och med Lpf 94 bytte ämnet riktning till att inte bedöma 
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prestation alls. Alexander beskriver att hans utbildning var den första att se idrott och hälsa 

ämnet ur ett hälsoperspektiv med alla komponenter och inte bara den fysiska. Detta tyder på 

att idrottslärarhabituset har ett starkt inflytande på lärares sätt att se på idrott. Detta skiljer sig 

från till exempel idrottsföreningslivet där Alexander beskriver att han skulle arbeta helt 

annorlunda med sitt fotbollslag som han är tränare för. Det sociala umgänget har en stor 

betydelse för habitus. Månsson (2010) beskriver att när en förändring av umgänge sker, vid 

till exempel lärarutbildning, förändras individens habitus. Detta kan betyda att det sociala 

umgänget och utbildningen skapar en ny social indikation vilket har förändrat lärarnas sätt att 

se på idrott. Även Larsson (2010) och Ronspies (2011) studier visar på att lärarna kommer in 

genom ett intresse för idrott och föreningsliv men ändrar åsikt mot ett lärandeperspektiv. 

 

8.2 Lärarnas arbete med kroppslig förmåga/fysisk kapacitet 

Respondenternas svar till hur de arbetar med den kroppsliga förmågan är svårtolkad. Att 

fysisk aktivitet förekommer på lektionerna ställer alla sig bakom. Däremot när dess betydelse 

och vikt läggs fram så blir det omdiskuterat. Svaren som framkommit i intervjuerna tyder på 

att alla arbetar med den kroppsliga förmågan och den fysiska kapaciteten. En respondent 

säger att han inte betygsätter den kroppsliga förmågan trots att den står med i 

betygskriterierna. En respondent säger att han inte arbetar med den fysiska kapaciteten men 

däremot med den kroppliga förmågan. Däremot framkommer det när respondenterna 

beskriver hur de arbetar med de kroppsliga förmågorna att de även arbetar med den fysiska 

kapaciteten. De lektionsupplägg som beskrivs av de olika respondenterna ser ut på följande 

sätt. Det kan antingen vara att eleverna springer med pulsklockor på en specifik pulsnivå efter 

elevens egna förutsättningar, vilket kan ses som ett arbete med den fysiska kapaciteten. En 

annan respondent beskriver att eleverna ska sätta specifika mål att förbättra inom den 

kroppsliga förmågan. Dock bestämmer eleverna själva hur det ska utföras samt mätas. Daniel 

har en idrottslektion i veckan på tre timmar. Under den första delen av lektionen arbetar han 

med att ge eleverna en förståelse för den kroppsliga förmågan eller hur man tränar en 

rörelsekvalité, för att sedan låta eleverna själva arbeta rent praktiskt med sin fysiska kapacitet 

och kroppsliga förmåga. Carl beskriver sitt arbete med de kroppsliga förmågorna som till 

exempel stafetter. Efter att stafetterna har genomförts förs en diskussion med eleverna om vad 

de har gjort och vilka kroppsliga förmågor de har arbetat med. Hur lärarna har tolkat 

kroppslig förmåga är väldigt olika. Hur de arbetar med den kroppsliga förmågan är likartad. 

Detta kan komma från att samtliga lärare kommer från, på många sätt, ett liknande habitus 

och liknande fält. Efter att ha spenderat en längre tid inom idrottsfältet och som lärare kan det 
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generera i liknande förståelse för lärande (jfr. Aldous & Brown 2010; Mochler & Sachs 2006; 

Bourdieu 1990).  

 

När Carl beskrev arbetet med de kroppsliga förmågorna valde han en aktivitet som är 

prestationsinriktad, stafetter. Larsson (2009) beskriver att en människas habitus formas utifrån 

vardagssituationer med början vid ung ålder och bestämmer hur individer handlar, tänker och 

värderar olika sociala sammanhang. Denna respondent beskriver sin bakgrund som väldigt 

prestationsinriktad vilket kan ha resulterat i att han arbetar med de kroppsliga förmågorna på 

detta vis. Detta kan sättas i relation till Isabelle som arbetar väldigt individuellt när eleverna 

ska arbeta med mål som de själva satt upp och även vara ansvariga mätningen. Samma 

respondent beskrev sin bakgrund inom idrott som krånglig. Isabelle beskriver att det har gett 

henne stor förståelse för elever som hade problem inom vissa moment. Även detta kan då ses 

som ett samband mellan respondentens habitus och de val som gjorts därefter (jfr. Aldous & 

Brown 2010; Larsson 2009). Detta kan visa att lärarnas olika habitus inom idrotten påverkar 

hur individer tolkar och arbetar efter kursplanen. Beroende på hur erfarenheterna har varit 

inom idrotten ger det olika utfall på hur lärarna arbetar och tolkar kursplanen. 

 

När respondenterna själva ska beskriva vad som påverkat dem i deras undervisning nämner 

samtliga deras utbildning. Det framkommer att ”Många kommer in i läraryrket från 

elitidrotten”, men samtidigt säger respondenten tydligt att han har tagit avstånd från detta då 

han anser detta som något negativt. Alexander menar att utbildningen har gett honom en 

helhetssyn på hälsa och inte bara den fysiska delen vilket är det Larsson (2010) studie också 

påvisar. Det kommer även fram att de är medvetna om att tidigare händelser och erfarenheter 

påverkat dem på olika sätt. Carl nämner att det har påverkat hans sätt att se på elever och vissa 

idrotter. Fotboll har haft stor betydelse för hans uppväxt men får inte stor plats i hans 

undervisning för att undvika det ”facket” som han själv beskriver. Detta stämmer väl överens 

med Ronspies (2011) och Larssons (2010) studier då intresset och relationen till idrott är det 

centrala när lärare i idrott och hälsa väljer sitt yrkesval. Detta sätt att se elever ger honom ett 

sätt att se och bedöma andra elever. Han beskriver att i skolklasserna finns det olika nivåer 

hos elever, ofta beroende på deras bakgrund, och att undervisningen måste anpassas till 

majoriteten. Respondenten menar även att om eleverna kommer från en bakgrund utan idrott 

måste de lockas in i idrotten, genom att hitta aktiviteter eleven anser vara roliga. Jämfört med 

Bourdieu (1993) kan det ses som att det är viktigt att få eleverna att införskaffa sig ett 

idrottshabitus. Carl uppfattar eleverna olika beroende på deras habitus. Han menar även att 
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undervisning beskrivs som lätt för dem med idrottshabitus medan de övriga ska se det som 

roligt för att lockas in i idrottens fält. Detta kan bero på att det är viktigt för lärare att de ska få 

en positiv upplevelse av deras eget fält. De elever som har en negativ attityd till idrott och 

hälsa är viktigare att anpassa sig till än de som har en positiv attityd. Bourdieu (1993) skriver 

om hur personliga erfarenheter ger kvalificerade omdömen som leder till lärares syn på till 

exempel skolklasser. Elevgrupper kan ha ett specifikt grupphabitus som påverkar lärares sätt 

att se eller arbete med elever. I detta fall har respondenten tolkat sin klass enligt deras sociala 

tillhörighet som är baserad på smak. Smak i detta exempel är att eleverna anser att andra 

aktiviteter har större betydelse än idrott och hälsa. En konsekvens av detta kan vara att lärare i 

idrott och hälsa identifierar, enligt denna utsaga, sin klass utifrån dess idrottshabitus och 

formar sedan undervisningen därefter. Lagergren (2009) menar även på att de som inte har ett 

idrottshabitus lätt kan bli utestängda från idrottens verksamhet. Detta gör att läraren bör vara 

uppmärksamma på att eleverna inte blir utestängda på grund av ett annat habitus 

  

8.3 Lärarnas värderingar av kroppslig förmåga/fysisk kapacitet 

Respondenterna är överens om att vissa kroppsliga förmågor är viktigare än andra och då 

nämns framförallt två olika förmågor. För det första beskriver de vikten av en god styrka ur 

ett ergonomiskt och skadeförebyggande perspektiv. De trycker på vikten av att eleverna lär 

sig att träna styrketräning på rätt sätt, för att förbereda dem för livet efter gymnasiet. Det 

framgår från respondenterna att styrka är ett ämne som tar upp stor del av tiden som finns till 

ämnet idrott och hälsa. En respondent använder sig av sex olika styrketräningsteman under en 

termin. Att styrketräning är viktigt stämmer väl överens med tidigare forskning som visar på 

att styrketräning ger goda resultat hos ungdomar. Styrketräning ger även en rad hälsomässiga 

fördelar. Till exempel snabb och dynamisk styrka i tonåren är associerad med ökad 

mineraltäthet i skelettet och ackumuleringen av benmassa senare i livet (Sauka et. al 2010). 

 

För det andra lyfts kondition upp som en viktig förmåga. Detta då konditionsträning ökar 

hjärtats och lungornas kapacitet att förse musklerna med syrgas. De anser även här att en 

förståelse för de olika sätt som finns att bedriva denna träningsform är viktigast då varje 

individ bör arbeta utifrån sin egen kapacitet. Även denna träningsform tar stor plats i 

undervisningen. Alla respondenter beskriver lektionsinnehåll där konditionsträning ingår 

eftersom de menar att detta har stor relevans för elevernas välmående. Detta stämmer överens 

med den tidigare forskningen genomförd av bland annat Sauka et al. (2010), Cowan och 

Foster (2009) som visar på ett samband mellan kondition och positiva hälsoeffekter. Carl ser 
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vikten av att jobba med kondition under lektionen, men anser inte att det ska ta mer plats än 

det redan gör. Han säger det ska vara med i undervisningen. Om det betonas mer finns det risk 

att det enbart blir ett fysiskt ämne. ”Jag har inte som syfte att de ska röra sig men det kommer 

undermedvetet in”. Att Carl anser sig undermedvetet arbeta med elevernas kondition under 

lektionstimmarna kan ha grundat sig från en långvarig relation till uthålllighetsidrotter samt 

att han har en lång erfarenhet från en prestationsinriktad miljö inom föreningsidrotten. Enligt 

Aldous och Brown (2010) uppstår ett idrottshabitus efter en lång tid inom idrottsfältet vilket 

skulle kunna förklara varför Carl undermedvetet har konditionsträning på lektionerna. Att 

Carl även säger att det inte är hans syfte att jobba med kondition utan lärande kan bero på att 

idrottslärarstudenter skapar en idrottsläraridentitet under utbildningen (Larsson 2009) där det 

är lärandet som är det centrala. Alexander beskriver sig ha en liknande bakgrund då hans 

årskull var bland de första på GIH som såg övergripande på hälsan och inte bara på till 

exempel kondition som mål. ”det präglar mig, och jag har fortsatt på den trenden” beskriver 

Alexander.  Att dessa två förmågor, styrka och kondition, nämns tydligt kan komma från ett 

idrottshabitus.  

 

Smith och Green (2004) beskriver att lärares sätt att se på ämnet är socialt konstruerat. Att 

dessa två förmågor, styrka och kondition, nämns tydligt kan komma från att lärare enligt 

Sandberg (1996) formar sin undervisning efter vad de själva är intresserade av och anser 

viktigt. Habitus är skapat av individens bakgrund och förflutna (Bourdieu 1993). Vidare 

bidrar det till att det kan finnas en koppling mellan att momenten styrka och kondition och 

respondenternas habitus. Respondenterna har till exempel ett stort intresse för crossfit och 

frilufsliv. Inom crossfit är uthållighet och grundstyrka viktigt. Detta kan kopplas till att det är 

deras habitus som får dem att uppfatta sina klasser utifrån sig själva (Bourdieu 1993). Utifrån 

detta blir kondition och styrketräning enligt Sandbergs (1996) studie överrepresenterat i 

undervisningen. Asp (2011) visar i sin studie att lärare utifrån deras bakgrund tar med sig 

tankesättet in i skolan vilket påverkar lektionsinnehållet. På liknande sätt skulle ett 

idrottshabitus kunna påverka respondenternas undervisning och kunna påverka det centrala 

innehållet, vilket leder till att styrketräning och kondition får mycket plats i undervisningen. 

 

Isabelle har tolkat begreppet kroppsliga förmågor annorlunda jämfört med de andra 

respondenterna. Kroppsliga förmågor är enligt respondenten hur en individ utför en rörelse. 

Det vill säga gör en elev en tur i bugg på bästa sätt så har den en god kroppslig förmåga. 

Andra respondenter ser en skillnad mellan rörelsekvalitét och kroppslig förmåga, vilket även 
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stämmer överens med Skolverkets (2011a) förklaring av begreppen. Isabelle berättar dock hur 

hon främst arbetar med styrka och kondition men hon lägger dem under begreppet fysisk 

kapacitet. En anledning till att hon har en annan syn på begreppet kroppsliga förmågor kan 

vara från hennes bakgrund. Rörelsemönstret var ett större problem än den fysiska kapaciteten, 

“en del har haft skitlätt för det medan jag har haft det svårt” beskriver hon i intervjun. Detta 

kan påvisa att lärarnas erfarenhet inom idrottsfältet inte bara kan leda till hur de tolkar och 

arbetar med idrott och hälsa. Bourdieu beskriver att personliga upplevelser och händelser i 

livet har en stor betydelse för hur individen sedan bemöter andra (jfr. Bourdieu 1990; 

Bourdieu 1993).  

 

Respondenterna talar mycket om att skapa en förståelse för helhetsperspektivet, vilket innebär 

att eleverna förstår hur kroppen är uppbyggd och hur de olika delarna arbetar tillsammans. 

Respondenterna vill ge konkreta exempel där eleverna tränar på att utföra specifika övningar 

som kan vara allt från ett strikt knäböj till pulsträning inom uthållighetsträning. 

Respondenterna påpekar att under momenten styrka och kondition är inte syftet att jobba med 

elevernas fysiska kapacitet. Eleven ska istället få verktyg till att själv kunna arbeta med den 

kroppsliga förmågan. Detta stämmer överens med Ronspies (2011) och Larsson (2010) 

studier där de menar att lärare under utbildningen övergår från inställningen att träna eleverna 

till att lära dem. Tidigare i respondenternas sätt att arbeta med kroppslig förmåga och fysisk 

kapacitet påpekades det även där ett gemensamt sätt att arbeta. Arbetssättet att ge verktyg till 

eleverna kan komma från utbildningen vilket gett attityder och tolkningar som är 

gemensamma för yrket (jfr. Larsson 2009; Mochler och Sachs 2006). Här är den 

gemensamma nämnaren att ge verktyg och att inte lektionerna ska betona den fysiska 

aktiviteten utan ett lärande. ”Det viktiga med lektionerna är att de lär sig någonting.” nämner 

Carl. Detta stämmer överens med Mochler och Sachs (2006) beskrivning av habitus genom 

yrket då det leder till delad förståelse för arbetet och att den professionens praktik spelar stor 

roll för individernas agerande och attityder.  
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9 Diskussion 
I detta kapitel kommer resultatet och analysen diskuteras för att visa på de slutsatser som 

arbetet utmynnar i. Metodval och vidare forskning kommer också att diskuteras. 

 

9.1 Lärares syn och arbete med fysisk kapacitet 

När arbetet inleddes visste vi att det var en ny läroplan med nya begrepp som skulle tolkas 

och genomföras. Det har varit mycket arbete bland lärarna med att implementera den nya 

läroplanen som skulle leda till att undervisningen skulle vara likvärdig. I resultatet 

framkommer det dock att det finns en skillnad i tolkningen av kroppslig förmåga och vad det 

sedan får för betydelse för betygsättningen är oklart. En respondent ansåg att ”en tur i bugg” 

anses som kroppslig förmåga. I relation till kursplanen så menar respondenten att 

lektionsinnehållet ska bestå av att lära eleverna att förstå livsstilens och fysiska aktivitetens 

relation till teknik i olika utföranden. Ett annat exempel är att den fysiska aktiviteten har 

betydelse för rätt utförande och hälsa. En annan respondents tolkning är fysiska aktivitetens 

betydelse för kondition, styrka, rörlighet och hälsa. Detta är exempel på vad lärarnas 

tolkningar kan få för effekt på hur lärare tolkar kursmålen, vilket resulterar i arbetet med 

kroppslig förmåga och tittar på i sin bedömning. Det framkom i intervjuerna att kroppslig 

förmåga inte var tillräckligt tydligt formulerat från skolverket. Kroppslig förmåga är ett nytt 

ord i kursplanen och det hade vart en fördel om det förmedlats tydligare av Skolverket vad det 

innebär för dem. 

 

9.2 Konsekvenser och lösningar vid arbetet med fysisk kapacitet 

I resultatet framgår det att lärarna inte ser det som sitt uppdrag att arbeta med att höja 

elevernas fysiska kapacitet/kroppsliga förmåga. I kursplanens kommentarmaterial står det att 

eleverna ska få ”möjlighet att utveckla sin kroppsliga förmåga” (Skolverket 2011a) vilket är 

intressant. Flera studier visar att den fysiska kapaciteten sjunker hos skolungdomar, vilket inte 

är konstigt eftersom lärare i idrott och hälsa inte ser det som sitt uppdrag att jobba med den. 

Mellan åren 1987 och 2001 har det skett drastiska försämringar hos ungdomar i åldrarna 10, 

13 och 16 fysiska kapacitet Ekblom et. al (2001). Under dessa 14 år har det skett sänkningar i 

kapacitet, det mest utmärkande är pojkars armstyrka där den största sänkningen är på 45,6 

procent. Om utvecklingen håller i sig kan folkhälsan försämras. För att stoppa denna 

nedåtgående trend skulle ett extra ämne eller tid avsatt för fysisk träning kunna vara en 

lösning. En försämrad fysisk kapacitet kan vara ett problem för hela samhället. Fogelholms 
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(2010) studie visar att en hög fysisk kapacitet ger skydd som fetma-relaterade sjukdomar samt 

mindre chans att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Respondenterna förde en diskussion om 

att skapa en obligatorisk tid i schemat där just att jobba med elevers kroppsliga förmåga är det 

centrala. Denna förändring skulle göra att idrott och hälsa lektionerna skulle kunna fördjupa 

sig i förståelse och rörelsekvaliteter. Syftet med idrott och hälsa lektionerna skulle då vara att 

lära eleverna för framtiden då denna lektion inte längre behöver lägga timmar på att eleverna 

ska röra på sig. 

 

9.3 Metoddiskussion 

Inför intervjuerna fick respondenterna i stora drag veta vad studiens syfte var. Respondenterna 

fick dock inte veta hur begreppen skulle tolkas, utan fick tolka på egen hand. Detta gav både 

för och nackdelar då svaren kunde sväva ifrån ämnet men samtidigt framkom deras syn på 

begreppen. Alternativet hade varit att ha mindre öppna frågeställningar där vi frågat om de 

kroppsliga förmågorna specifikt. Detta hade gett mer konkreta svar som är mer anpassade till 

den tidigare forskning vi tagit del av. 

 

För att få större trovärdighet i studien skulle fler lärare vara en fördel. Grundtanken var att ha 

fler respondenter men så blev inte fallet på grund av yttre omständigheter. Det slutade på fyra 

respondenter. Att besöka skolorna och samtala med lärarna istället för att ringa och skicka 

mail hade kunnat leda till fler respondenter. Vi kontaktade ett stort antal gymnasieskolor i 

närliggande kommuner via mail. 

 

Vi inser själva att våra erfarenheter och uppfattningar inom ämnet har påverkat arbetet. Som 

tidigare nämnts i inledningen har vi ett intresse för ämnet vilket kan ha påverkat arbetet. 

Bryman (1997) benämner att detta dock inte är ett problem. Det är ett ofrånkomligt villkor 

inom kvalitativ forskning och aktörens tolkning av den sociala verkligheten kommer i regel 

fram. En annan subjektiv ingång till arbetet var att vi valde allt likställa begreppen fysisk 

kapacitet och kroppslig förmåga. Likställandet är en tolkning vi har gjort utifrån 

kommentarmaterialet. Arbetets utgångspunkt och problemformulering utgår ifrån att fysisk 

kapacitet är viktigt för ungdomar, vilket inte behöver stämma och argument för och emot har 

tagits upp under tidigare forskning. Att arbetet handlar om den fysiska kapacitetens betydelse 

kan ha sin grund i ett eget intresse för fysisk kapacitet och det är möjligt att fler blivande 

lärare i idrott och hälsa kan ha utvecklat detta synsätt. Detta synsätt leder till att blivande 
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lärare bör iaktta och göra sin egen tolkning på begreppet utifrån kommentarmaterialet vilket 

respondenterna har gjort och kan i detta fall ses som positivt. 

 

9.4 Slutsatser och tankar om vidare forskning 

I inledningen nämndes att problemet kanske först och främst låg på samhällsnivå. En annan 

intressant inriktning på arbetet hade varit att intervjua kommunpolitiker eller rektorer som 

respondenter. Detta för att se hur den politiska styrningen inom ämnet ser ut och om de högre 

instanserna ser folkets fysiska kapacitet som viktig.  

 

Tidigare i utbildningen har idrott och hälsa diskuterats som att det har varit för mycket av ett 

aktivitetsämne, vilket har setts som något negativt och hotat ämnets legitimitet i skolan. Under 

intervjuerna så frågade vi hur respondenterna arbetar med fysisk kapacitet. Respondenterna 

beskriver då att de inte har som syfte att jobba med fysisk kapacitet. Engström (2004) och 

flera andra studier (Ex. Pullman et al. 2009; Bailey 2006) visar på att fysisk aktivitet är viktigt 

i ungdomsåren och i skolan. Lärarna menar dock att det inte är deras uppdrag, men att de gör 

det per automatik, eller som en bas i undervisningen. Två av respondenterna menar att det 

borde införas ett ämne som bara har till syfte att få eleverna fysiskt aktiva. Vi finner det 

intressant att undervisningen bytt fokus och lärarna försöker göra idrott och hälsa till ett 

kunskapsämne. En tanke om tidigare forskning är om lärarna verkligen arbetar som de 

beskriver att de gör? Eller om de försöker skydda sin yrkestitel och framhäva sin profession. 

Samtidigt är det positivt då flera mål i kursplanen strävar mot att elever ska utveckla ett sunt 

förhållningssätt till idrott och hälsa. Kunskap om hälsa, både fysisk, psykisk och social är 

viktigt. Som nämns i resultatet är målet för eleverna att utveckla en kunskap som de sedan tar 

med sig resterande del av livet det viktigaste. Sauka et al. (2011) nämner i sin studie om hur 

viktigt det är med fysisk kapacitet och hur den påverkar individerna även i vuxen ålder 

blandat med personliga åsikter och kursplan. Detta visar att det kan vara betydelsefullt att ha 

en god fysisk kapacitet redan som ung. 

 

Genom att se problemet genom habitus framkom flera intressanta aspekter. Ett exempel som 

nämnts tidigare är att lärarna menar att den fysiska aktiviteten per automatik kommer in. 

Under arbetet uppkom en intressant tanke om vidare forskning. Att undersöka huruvida det är 

idrottsämnet i sig som format deras tänkande eller andra delar av habitus som utgör störst 

påverkan av den fysiska aktivitetens förekomst i ämnet idrott och hälsa. Shanes (2012) studie 

visar att tidigare erfarenheter i idrott och hälsa påverkar blivande lärare i hur de ser på ämnet 
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vilket inte stämmer överens med vårt resultat. Både lärare och ämnet är starkt påverkat av 

fysisk aktivitet. Vid förändringar av ämnet kan det vara till hjälp att skapa en större förståelse 

för ämnet och vad det är som påverkar. 



 

47 

 

 

10 Källförteckning 
Aldous, D., & Brown, D. (2010). Framing Bodies of Knowledge within the "Acoustics" of the 

School: Exploring Pedagogical Transition through Newly Qualified Physical Education 

Teacher Experiences. Sport, Education And Society, 15(4), 411-429. 

 

Asp, K (2011). Om att välja vad och hur : musiklärares samtal om val av 

undervisningsinnehåll i ensemble på gymnasiets estetiska program /. Lic.-avh. Örebro : 

Örebro universitet, 2011 

 

Bailey, R. (2006). Physical education and sport in schools: A review of benefits and 

outcomes. J Sch Health. 76(8), 397-401. 

 

Baquet, G., Twisk, J.W.R., Kemper, H.C.G., Van Praagh, E. and Berthoin, S. (2006), 

Longitudinal follow-up of fitness during childhood: interaction with physical activity. 

Am. J. Hum. Biol., 18: 51–58. 

 

Bergendahl, L., & Strandell, A. (2001). Sätt Sverige i rörelse. delrapport om 

förskolan/skolan. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. 

 

Blom, L. C., Alvarez, J., Zhang, L., & Kolbo, J. (2011). Associations between Health-Related 

Physical Fitness, Academic Achievement and Selected Academic Behaviors of 

Elementary and Middle School Students in the State of Mississippi. ICHPER-SD 

Journal Of Research, 6(1), 13-19 

 

Bourdieu, P. (1993). Kultursociologiska texter. 4. uppl. Stockholm: B. Östlings bokförl. 

Symposion 

 

Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. Cambridge: Polity 

 

Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur 

 



 

48 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Chen, W., Lin, C.-C., Peng, C.-T., Li, C.-I., Wu, H.-C., Chiang, J., Wu, J.-Y. and Huang, P.-

C. (2002), Approaching healthy body mass index norms for children and adolescents 

from health-related physical fitness. Obesity Reviews, 3: 225–232 

 

Cowan W, Foster B. The Effects of a Non-Traditional Strength Training Program on the 

Health-Related Fitness Outcomes of Youth Strength Training Participants. ICHPER-SD 

Journal Of Research [serial online]. March 1, 2009;4(1):25-29. Available from: ERIC, 

Ipswich, MA. Accessed March 5, 2013 

 

Davis K, Zhang G, Hodson P. Promoting Health-Related Fitness for Elementary Students 

with Intellectual Disabilities through a Specifically Designed Activity Program. Journal 

Of Policy And Practice In Intellectual Disabilities [serial online]. June 1, 2011;8(2):77-

84. Available from: ERIC, Ipswich, MA. Accessed March 5, 2013. 

 

Ekberg, J-E. (2009). Mellan fysisk bildning och aktivering. En studie av ämnet idrott och 

hälsa i skolår 9. Malmö: Holbergs. 

 

Ekblom, Ö, Ekblom Bak, E & Ekblom, B T (2009). Trends in body mass in Swedish 

adolescents between 2001 and 2007. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992). 98:3, s. 

519-22 

 

Ekblom, Ö, Oddsson, K & Ekblom, B (2005). Physical performance and body mass index in 

Swedish children and adolescents. Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning. 

49:4, s. 172-179 

 

Ekblom, Ö, Oddsson, K, & Ekblom, B. (2004). Health-related fitness in swedish adolescents 

between 1987 and 2001. Acta Pædiatr. 93(5), 681-6. 

 

Engström, L. (2004). Skola - idrott - hälsa: studier av ämnet idrott och hälsa samt av barns 

och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska kapacitet och hälsotillstånd. Utgångspunkter, 

syften och metodik. Stockholm: Idrottshögsk. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-24 [2013-04-17] 



 

49 

 

 

FHI (2013). Fysisk aktivitet. http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/ [2013-04-08] 

 

Fogelholm, M. (2010), Physical activity, fitness and fatness: relations to mortality, morbidity 

and disease risk factors. A systematic review. Obesity Reviews, 11: 202–221 

 

Gutin, B, Yin, Z, Humphries, M. C, & Barbeau, P. (2005). Relations of moderate and 

vigorous physical activity to fitness and fatness in adolescents. Am J Clin Nutr.81(4), 

746-50. 

 

Hassmén P, & Hassmén N, (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: SISU 

idrottsböcker 

 

Kallings, L, Brandell Eklund, A, Edling, C, Jansson, A, Söderberg, E. (2011). FaR®: 

individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet. Östersund: Statens 

folkhälsoinstitut.  

 

Kawabe, H, Murata, K, Shibata, H, Hirose, H, Tsujioka, M., Saito, I. (2000). Participation in 

school sports clubs and related effects on cardiovascular risk factors in young males. 

Hypertension Research, 23(3), 227-232. 

 

Keating, X. Harrison, L, Chen, L, Xiang, P, Lambdin, D. D, Dauenhauer, B, & Pinero, J. 

(2009). An Analysis of Research on Student Health-Related Fitness Knowledge in K-16 

Physical Education Programs. Journal Of Teaching In Physical Education, 28(3), 333-

349. 

 

Kemper HC, Snel J, Verschuur R, Storm-van Essen L. Tracking of health and risk indicators 

of cardiovascular diseases from teenager to adult: Amsterdam Growth and Health Study. 

Prev Med. 1990 Nov;19(6):642–655. 

 

Lagergren, L. (2009). "Idrott och habitus : För en samhällsvetenskaplig idrottsforskning 

bortom livsstil och utslagning." Svensk Idrottsforskning 18(1103-4629): 10-15. 

 



 

50 

 

Larsson, L. (2009). Idrott - och helst lite mer idrott [Elektronisk resurs] idrottslärarstudenters 

möte med utbildningen. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2009 

 

Larsson, L. (2010). Smak för idrott. Svensk idrottsforskning. 2010(19):2, s. 44-47 

 

Lpf 94. Läroplan för de frivilliga skolformerna. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 

Malina, R. M. (2001). Physical activity and fitness: Pathways from childhood to adulthood. 

Am J Hum Biol. 13(2), 162-72. 

 

Mockler, N. & Sachs, J. (2006). More Than ‘Identity’: Tools for the Teaching Profession in 

Troubled Times. Paper presented to the Australian Association for Research in 

Education Annual Conference, University of South Australia, November 2006 

 

Månson, P. (red.) (2010). Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker. 8. 

uppl. Stockholm: Norstedt 

 

Nationalencyklopedin (2013a) Kondition. http://www.ne.se/lang/kondition [2013-02-20] 

 

Nationalencyklopedin (2013b) Styrketräning. 

http://www.ne.se/sve/styrketr%C3%A4ning?i_h_word=styrketr%C3%A4ning [2013-

02-20] 

 

Ortega, F. B, Ruiz, J. R., Castillo, M. J., & Sjostrom, M. (2008). Physical fitness in childhood 

and adolescence: A powerful marker of health. Int J Obes (Lond). 32(1), 1-11. 

 

Pill, S, Penney, D, & Swabey, K. (2012). Rethinking Sport Teaching in Physical Education: A 

Case Study of Research Based Innovation in Teacher Education. Australian Journal Of 

Teacher Education, 37(8), 

 

Pullman, A. W, Masters, R. C, Zalot, L. C, Carde, L. E, Saraiva, M. M, Dam, Y. Y,  Duncan, 

A. M. (2009). Effect of the transition from high school to university on anthropometric 

and lifestyle variables in males. Appl Physiol Nutr Metab. 34(2), 162-71. 

 



 

51 

 

Renfrow, M. S, Caputo, J. L, Otto, S. M, Farley, R. F, & Eveland-Sayers, B. M. (2011). The 

Relationship between Sports Participation and Health-Related Physical Fitness in 

Middle School and High School Students. Physical Educator,68(3), 118-123. 

 

Ronspies, S. (2011). Who Wants to Be a Physical Education Teacher? A Case Study of a 

Non-Traditional Undergraduate Student in a Physical Education Teacher Education 

Program. Qualitative Report 16, no. 6: 1669-1687. 

 

Salaun, L. & Berthouze-Aranda, S. E. (2012), Physical Fitness and Fatness in Adolescents 

with Intellectual Disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 

25: 231–239.  

 

Sandberg, R (1996). Musikundervisningens yttre villkor och inre liv: några variationer över 

ett läroplansteoretiskt tema = [The external conditions and inner life of music 

education] : [variations on a curriculum-theoretical theme]. Diss. Stockholm : Univ. 

 

Sauka, Melita, Priedite, Ilga S, Artjuhova, Ludmila, Larins, Viesturs, Selga, Guntars, 

Dahlström, Ö. & Timpka, T. (2011). Physical fitness in northern European youth: 

Reference values from the Latvian Physical Health in Youth Study. SCANDINAVIAN 

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 39:1, s. 35-43 

 

Shriver, L. H, Harrist, A. W, Hubbs-Tait, L., Topham, G., Page, M., & Barrett, A. (2011). 

Weight Status, Physical Activity, and Fitness among Third-Grade Rural Children. 

Journal Of School Health, 81(9), 536-544. 

 

Skolverket (2011a). Om ämnet Idrott och hälsa. Kommentarsmaterial. 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-

laroplaner/idr/comment.pdf;jsessionid=BDFC6CF7492531ACED6B3BC20ED19E23?s

ubjectCode=IDR&commentCode=ALL&lang=sv > [2013-03-10] 

 

Skolverket (2011b). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket 

 



 

52 

 

Smith, A. & Green, K. (2004). Including Pupils with Special Educational Needs in Secondary 

School Physical Education: A Sociological Analysis of Teachers' Views. British 

Journal Of Sociology Of Education, 25(5), 593-607. 

 

Svenning, C. (2003). Metodboken: [samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling : 

klassiska och nya metoder i informationssamhället : källkritik på Internet. 5., omarb. 

uppl. Eslöv: Lorentz 

 

Thompson, A. & Hannon, J. C. (2012). Health-Related Fitness Knowledge and Physical 

Activity of High School Students. Physical Educator, 69(1), 71-88. 

 

Tomkinson, G. R. (2007), Global changes in anaerobic fitness test performance of children 

and adolescents (1958–2003). Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 

17: 497–507.  

 

Trost, J. (2010).Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

U.S. Centers for Disease Control and Prevention and the International Obesity Task Force 

(2004). American Journal of Clinical Nutrition, 79, 838–843. 

 

US Department of Health and Human Services Physical Activity and Health. A Report of the 

Surgeon General (1996). Atlanta, GA: Department of Health and Human Services, 

Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease 

Prevention and Health Promotion; 1996:61-102. 

 

Van Dusen, D. P, Kelder, S. H, Kohl, H, Ranjit, N, & Perry, C. L. (2011). Associations of 

Physical Fitness and Academic Performance among Schoolchildren. Journal Of School 

Health, 81(12), 733-740 

 

Welk, G. J, Meredith, M. D, Ihmels, M. & Seeger, C. (2010). Distribution of Health-Related 

Physical Fitness in Texas Youth: A Demographic and Geographic Analysis. Research 

Quarterly For Exercise And Sport, 81s6-s15. 

 



 

53 

 

World Health Organization (2001). Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF). World Health Organization, Geneva. 

 

World Health Organization (2010). Global Recommendations on physical activity for health. 

World Health Organization, Geneva.



 

54 

 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Namn? 

Ålder? 

Utbildning? 

Antar år som lärare? 

Fritidsintressen? 

Tidigare aktiv inom vilka idrotter? 

 

Fysisk aktivitet/kapacitet 

1. Hur skulle du beskriva fysisk aktivitet och kapacitet?  

2. Vad är dina erfarenheter och relation till dessa begrepp? 

 

Kroppsliga förmågor 

1. Hur skulle du beskriva kroppslig förmåga? 

2. Vad ser du för skillnader/likheter mellan kroppslig förmåga och fysisk 

kapacitet/aktivitet? 

3. Vad är dina erfarenheter av och relation till kroppsliga förmågor? 

4. Anser du några specifika kroppsliga förmågor vara viktiga? 

 

Styrdokument och undervisning 

1. Hur ser du på läroplanen och kursplanens koppling till fysisk aktivitet/kapacitet och 

kroppsliga förmågor? Behövs det mer av detta i kursplanen? 

2. Anser du det vara inom din profession att arbeta med fysiska aktivitet/kapacitet och 

kroppsliga förmågor? Motivera 

3. Har din bakgrund och dina erfarenheter någon påverkan på hur du ser på elevers 

fysiska aktivitet/kapacitet och kroppsliga förmågor? I så fall varför/varför inte? 

4.  A. Arbetar du med elevers fysiska aktivitet/kapacitet och kroppsliga/fysiska 

förmågor? I så fall hur?  

B. Kan du ge exempel på ett lektionsupplägg?  


